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Förord till den elektroniska utgåvan

Denna lärobok utkom första gången 1877. I denna sjunde upplaga från 1906 har stavningsreformen från samma
år genomförts och boken har även i övrigt omabetats mycket. Den scannades direkt till Projekt Runeberg i
november 2012 av Bert H.

Jakob och Anna voro en gång ensamma hemma. Då sade Jakob: »Kom, syster Anna, så ska vi söka upp något
gott att äta och riktigt smörja oss.»

Anna svarade: »Kan du finna något ställe, där ingen ser det, så skall jag gå med dig.»

»Nå», sade Jakob, »kom då med in i mjölkkammaren, där ska vi dricka ur en skål grädde.»

— >Nej», svarade Anna, »grannen hugger ved ute på gården, han ser oss.»

»Kom med mig i köket då», sade Jakob. »Där står en kruka honung i skåpet. I den ska vi doppa bröd och äta.»



1—193748 8. Almquist, Barnens andra läsebok.»Nej», svarade Anna, »grannens hustru sitter vid fönstret och
väver, hon kan se det.»

»Låt oss då gå ned i källaren och äta äpplen», sade Jakob, »där är det så kol-mörkt, att bestämt ingen kan se oss.»

Anna svarade: »Kära Jakob, tror du verkligen, att ingen ser oss där? Tänk efter, om du ej vet någon, som även
där ser oss, fast det är kolmörkt.»

Jakob blev röd i ansiktet av blygsel och sade: »Jag vet, syster Anna, att Gud ser oss överallt, även om det är
aldrig så mörkt.»

Lilla Helga.

1.

»Mor», sade lilla Helga, »får jag inte i dag sätta på mig mitt vackra röda för-kläde? Hönsen ha på länge inte sett
mig; å, vad de ska bli glada, om jag kommer till dem med mitt röda förkläde på!»

Modern tillät det. Och då Helga hade ätit frukost, sprang hon med en liten korg full av bröd-smulor och korn ut
till sina höns och ropade hela tiden, medan hon sprang: »Pull, pull, pull!»

Sedan Helga hade matat de osmå djuren, kom hon tillbaka till sin mor. »A, kära mor, den svart-spräckliga hönan
kände ännu igen mig,ty hon ropade oupp-hörligt: »Kakakakakak!» Och den gula hönan sade: »Kluck, kluck,
kluck!» Men de små kycklingarna, de kände icke igen mig, de sade alldeles ingenting. Men så vackert de
plockade upp brödsmulorna! Till sist kommo ankorna och sade: »Raap, raap, raap!» Men dem fick jag lov att
jaga bort, för de ville sluka allt och voro alls icke beskedliga.»

Modern kysste sin lilla flicka och sade: »Ja, var nu alltid snäll och flitig, så att du var dag kan få hälsa på dina
höns.»

2.

Följande dag fick Helga tillfälle att visa, att hon var ett snällt barn. Det var söndag. Helga hade på sin födelse-dag
fått en liten teservis, som hon fick begagna var söndag. Det var en svart bricka med förgylld kant, och på den
stodo sex par nätta, vita koppar med blå kanter, en te-kanna, en grädd-skål och en sockerask; ja, en kaffe-kanna
fick hon också, allt vitt med blå kanter.

När Helga hade druckit, diskade hon själv sin kopp och sina kannor. I början satt hennes mor bredvid och såg på,
men när Helga förstått, huru hon skulle bära sig åt och huru försiktig hon måste vara, fick hon ensam sköta allt-
samman.Då Helga på söndags-morgonen just fått sitt lilla te-bord i ordning, kom en liten flicka, som hette Sofi,
med blommor till Helgas mor. Sofi hade fått lov att stanna en stund, och nu skulle hon dricka te med Helga ur
hennes små koppar. Sedan mor lagt skorpor och smör-gåsar på en tallrik åt Sofi, gick hon ut.

Nu skulle Helga slå i teet. Ack, vad det var roligt! Men då hon tog locket av sockerasken, låg där blott en bit
socker. Vem skulle nu ha den? Helga blev röd i ansiktet, sprang ut och sökte sin mor men fann henne icke, hon
hade gått bort. Helga gick långsamt tillbaka in och tänkte och tänkte om igen: »Vem skall ha sockret?»När hon
kom in, sade Sofi: »Var har du

varit så länge? Slå i nu, så får jag sedan slå i en gång.» Helga nickade, såg på socker-biten, försökte att bryta i tu
den, men det gick ej, försökte att bita den i tu, men det gick heller icke; det var bra ledsamt!

Sofi begrep icke detta utan sade: »Kära Helga, giv mig nu te, jag vill så gärna dricka ur den lilla nätta koppen.»
An en gång blev Helga röd i ansiktet, tog den lilla tekannan, slog i teet och — plums! — där låg nu sockerbiten i
Sofis kopp. Nu var det svåra gjort, och hela hennes lilla anlete log av belåtenhet. »A, vilken skön sockerbit! Så
stor den är! Vad teet nu skall bli sött!» sade Sofi och visste ej, hon, att Helga drack sitt te utan socker.

Harald och dammen.

1.



När Harald om aftonen, innan han bad sin afton-bön, satt i sin moders knä, brukade han säga till henne gång på
gång, att hon kunde vara alldeles säker på, att han aldrig, aldrig skulle göra något, som hon hade sagt att han icke
finge göra.

Då brukade hans mor svara honom, att han icke skulle vara så säker på sig själv. Hanskulle nog någon gång
kanna sig frestad att göra henne emot. Men Harald sade ändå, han, att han alltid skulle vara så snäll, så snäll.

En vacker dag, då solen sken klart och varmt, satt modern och Tora och arbetade i den svala grottan i träd-gården
vid änden av den långa gången. Mitt i grottan var ett bord, en bänk gick nästan runt omkring det, och grottans
väggar voro klädda med mossa.

Harald var också där och satt med en bok på knäet vid ingången till grottan, och hans hund Tro-fast låg vid hans
fötter. Om en stund blev Harald trött på att sitta stilla och sade: »Kära mor, får jag gå utåt slätten med Trofast?»

»Ja, det får du», sade modern, »blott du icke går ned till dammen.»

Harald sade, att han visst icke skulle göra det, han skulle blott gå längs med häcken på andra sidan av slätten.
Därmed sprang han nedåt den långa gången, men Trofast sprang förut, ty han kunde springa fortare än Harald.
Och Tora ropade efter dem: »Var icke länge borta!»

2.

Emellertid fortsatte modern och Tora att arbeta. Tora hjälpte sin mor att sy en klänning åt ett litet fattigt barn.Om
en stund sade modern: »Nu borde Harald rara tillbaka.» Då lade Tora bort sitt arbete och sade: »Jag skall ropa på
honom.»

När Tora kom ut på slätten, såg hon längs häcken efter Harald och Trofast, men de syntes icke till. Då vände hon
sig om mot dammen. Där såg hon Harald alldeles nere vid kanten av dammen. Det såg ut, som om han tänkte
kasta en sten i vattnet åt Trofast att ta upp. Harald och Tora hade båda varit med sin far, då han kastade sin käpp i
dammen, ropande åt Trofast: »Bär hit!» och denne sam ut efter den. Och barnen tyckte, att det var så roligt att se
på den snälla Trofast.

»Harald, Harald», ropade Tora, »kom tillbaka!» Men Harald hörde icke. Då sprang Tora tillbaka och sade för
modern, vad Harald gjorde.

Men Harald gick ännu närmare vattnet, ända till kanten av gräs-vallen, som gick omkring dammen. Där halkade
han och föll i dammen. Och då modern och Tora kommo ut till slätten, sågo de ingen-städes till Harald. De
sprungo till dammen. Där låg nu Harald långt ute i vattnet. Och på gräsvallen stod Trofast viftande med svansen,
som om han tyckte, att detta var bara på lek allt-sammans.

Men Haralds moder suckade i sitt hjärta till Herren och bad, att hennes lilla gosse ickemåtte drunkna. Därpå
ropade hon till Trofast: »Bär hit!» och pekade på Harald ute i vattnet.

Då kastade sig den kloka hunden i vattnet och sam ut till Harald, tog fatt i hans rock med tänderna och förde
honom tillbaka till kanten, där modern drog upp honom ur vattnet.

Harald kunde varken tala eller röra sig. Hans ögon voro slutna, och hans ansikte var blekt. Han såg ut, som om
han vore död.

Modern tog då Harald på armarna och bar honom hem. Han lades till sängs och kvicknade snart till, men det
dröjde länge, innan han blev så frisk, att han som förr kunde springa omkring och leka i trädgården.

Lasse liten.

Världen är så stor, så stor, Lasse, Lasse liten, större än du nånsin tror, Lasse, Lasse liten.

Där är varmt, och där är kallt, Lasse, Lasse liten, men Gud råder över allt, Lasse, Lasse liten.

Långt det är från öst till väst, Lasse, Lasse liten. Borta bra, med hemma bäst, Lasse, Lasse liten!Harald och läxan.



1.

Harald lärde sig tidigt att läsa; han hade fått flera vackra bild-böcker, och för att få veta, vad tavlorna i dem före-
ställde, hade han haft mycken lust att lära sig läsa. Men att läsa läxor, det tyckte han ej alls om.

Haralds mor läste var dag med honom och Tora. För Tora gick det rätt bra, men Harald kunde icke mycket av
vad han borde hava kunnat, nu då han var sju år gammal. Han visste ej, vad månaderna på året hette, kunde icke
säga, huru mycket 5 gånger 2 är; icke heller visste han, om det land, han bodde i, hette Sverige eller Norge eller
kanske ännu något annat. Han kunde icke läsa upp utantill en enda psalm-vers eller en vers av någon av de
många små nätta visor och sånger, som stodo i hans böcker. Ja, det var i sanning en okunnig pojke.

En dag gav modern honom en läxa och sade: »Detta skall du lära dig, vart ord, innan du får gå ut och leka.»

Harald frågade genast: »Är det en lätt läxa?»

Då sade modern: »Jag tror icke, att du -skall säga, att den är lätt. Men den är ickevärre, än att du mycket väl lär
den på en stund, om du bara är flitig.»

Harald sade för sig själv: »Jag bryr mig icke om att försöka att lära mig en svår läxa. Jag tror inte, att jag bryr
mig om det.» Detta sade han icke högt, det tordes han ej för sin mor. Han sade det bara för sig själv. Små barn
säga ofta tyst för sig själva sådana saker, som de inte borde säga, och glömma, att om ingen annan hör något, så
hör Gud alltid, vad de säga, så väl som han vet, vad de blott tänka.

I stället för att läsa satt Harald och såg sig omkring i rummet. Det fanns nu icke en sak, som Harald icke hade sett
många gånger förr, han såg det var dag. Än betraktade han bok-skåpet med glas-dörrarna, än mammas sybord
med alla små-sakerna därpå, än soffan och stolarna, än tavlorna på väggen eller Trofast, som låg på mattan, och
däremellan tummade han sin bok, vek bladen eller trillade in hörnen. Och detta allt tyckte Harald vara roligare än
att se i boken och försöka lära sig läxan.

Ett par gånger sade modern till honom att läsa. Han begynte då, men det behövdes blott, att Trofast vände sig på
mattan eller att en fluga surrade på fönstret, så voro ögonen och med dem tankarna ur boken och på vandring
omkring hela rummet.När han suttit så länge, att han gott hade kunnat lära sig läxan, sade modern, att hon ville
höra, om han kunde. Harald blev alldeles röd i ansiktet, räckte modern boken utan att se upp och kunde — aldrig
ett ord.

2.

Nu började han att gråta. »Det är en så svår läxa, mor», sade han. »Jag är säker på, att jag aldrig kan lära mig
den.»

»Har du då försökt att lära dig den?» sade modern.

Harald kunde icke säga ja, därför sade han i stället: »Jag önskar, att inga böcker funnes i hela världen! Jag tycker
alldeles inte om böcker.»

Då sade modern: »Det gör mig ont, att min lilla gosse ej vill lära sig någonting, så att han en gång kan bli en
förståndig karl, om han skulle leva så länge. — Men nu måste du lära dig läxan, Harald, och du får icke gå ut och
leka, förrän du kan din läxa, vart ord.»

Nu hade Tora slutat sin läxa, lagt undan sina böcker och gjorde sig i ordning att gå ut. Och Trofast hoppade av
glädje omkring henne, ty han visste, att han nu skulle få springa med henne i trädgården. Och barn-pigan med
lilla Einar, gick just förbi fönstret: de väntade ock på att få leka med de större barnen.Då sade Harald för sig
själv: >Å, så dum

jag varit! Nu får jag sitta här och läsa, medan de andra leka där ute och ha roligt.» Och därmed begynte han ivrigt
läsa, och när han läst igenom läxan några gånger, lade han handen över boken och försökte, om han kunde göra
reda för den, och han kunde nästan. Nu läste han ännu upp-märksammare ett par gånger till och kunde den till
punkt och pricka.



När han läst upp läxan, bad han sin mor, att hon icke skulle vara ledsen på honom för hans lättja.

Modern lovade att ej mer tänka därpå och sade: »Kom blott alltid ihåg, att det bästa du kan göra med en svår läxa
är att sätta dig ned och lära dig den med ens.»

Barnet och biet.

Barnet: Min läxa läser jag med flit och leker sedan fri och springer glatt än hit, än dit. Vad gör du, lilla bi?

Biet: I morgon-stunden, skön och klar, jag flyger ur mitt tjäll, från blomma sen till blomma far intill den sena
kväll.Barnet,:. Ett gott och vackert hem jag har; du flög det nyss förbi.

Där bo vi syskon, mor och far.

Vad har du, lilla bi?

Biet: Jag också har båd’ hus och hem och mor och syskon små.

Och glatt jag strävar nu för dem, att de må honung få.

Barnet: Om morgonen till Gud jag ber, om kvällen likaså, ty mor hon säger, att han ger allt gott åt barnen små.

Biet: Min trägna flit, min snabba flykt, mitt surr, det muntra ljud, min honung söt, den cell jag byggt, allt säger:
»Lov ske Gud!»

Gåta.

Jag vet ett litet nätt hus. Ett djur, som har horn, tittar ut därur. När djuret gar, tar det sitt hus med sig på ryggen.
Rör man vid hornen, kryper det lilla djuret långsamt in i huset. Vad kan det vara för ett hus och för ett djur?Den
god-hjärtade gossen.

En gosse, som hette Vilhelm, åt en dag mer till middagen, än han brukade. Hans mor frågade: »Varför äter min
lilla gosse så mycket i dag?» — Men Vilhelm teg. Då sade hans lilla bror Anders: »Jag vet det, jag vet det!»
Därefter lutade han sig till sin mors öra och viskade — men alla vid bordet hörde det:

»Vilhelm åt ingen frukost; den gav han åt den där lilla tiggar-gossen.»

Vilhelm blev röd i ansiktet, men hans mor sade: »Det var en snäll gosse!»

De fem sinnena.

Vi hava fem sinnen: synen, hörseln, känseln, lukten, smaken.

Vi skola nu se, vad hjälp vi hava av våra sinnen. Vi höra, att något faller ned bredvid oss. Vi se på det och finna,
att det är nästan runt till skapnaden, till färgen rött och gult. Vi taga det i handen och känna på det med fingrarna.
Det är fast, kallt och glatt. Vi lukta på det. Det har en behaglig lukt. Vi smaka på det. Det är så gott, att vi gärna
skulle vilja äta upp det. Vad är det? Gissa! — Det är ett äpple. Med till-hjälp av våra sinnen lärde vi känna allt
detta om äpplet.Synen ett och hörseln två, känseln tredje sinnet.

Lukten, smaken likaså skall du ha i minnet.

Så du räknar sinnen fem.

Prisa Gud, som skänkt dig dem!

Den blinde

Se den stackars blinde gossen!

Ack, hur sorglig är hans lott!

Solen, ängen, skogen, forsen aldrig har han skåda fått.

Aldrig över fält och backar kan som du han springa kring.



Giv den blinde någonting!

Ren så vänligt han dig tackar.

Den kloka tackan.

En man mötte i en skog ett får. Fåret bräkte klagande, kom emot mannen och tycktesvilja stänga vägen för
honom. Det såg ängsligt och bedjande på honom och bräkte allt ivrigare och ivrigare. Mannen, som red, steg av
hästen för att se efter, vad fåret kunde vilja.

Genast sprang det före honom ned till en bäck, stannade där och bräkte jämmerligt. Då mannen såg sig omkring,
varsnade han ett litet lamm, som fastnat mellan ett par stora stenar uti bäcken. Han steg ut i vattnet, lossade det
lilla kräket och lade det på gräset hos modern. Du kan nog förstå, att hon nu blev mycket glad. Med muntra
språng och glatt bräkande tackade hon mannen för hjälpen.

Herden och lammet.

Ett litet lamm hade kommit in i en villande skog; men herden, den starke och gode, det fann och på armen tog.

Han lade det vid sitt hjärta, han värmde det i sin famn, han tvådde det rent vid källan och nämnde sedan vid
namn.

Det späda, räddade lammet, o, barn, du är det för visst.

Och herden, som mäktigt dig skyddar, är Herren Jesus Krist.Bön.

0, du, min Herre Jesus kär!

Du själv den gode herden är, som troget vårdar dina får, att icke ett förlorat går. —

Ett litet lamm jag vara vill uti den hjord, som dig hör till, „ ifrån din famn mig aldrig skilja men ständigt göra
blott din vilja.

Den kloka och den modiga geten.

Två getter möttes på en lång spång. De kunde ej komma förbi varandra, hade ej rum att vända, och ingen-dera
vågade ett språng över den andra. Under dem brusade strömmen häftigt. Vad skulle de nu taga sig till? Den ena
fann på råd och lade sig ned. Då vågade den andra språnget över henne, och det lyckades.

Faderns hem-komst.

På en stol borta vid fönstret med ansiktet tätt mot rutan låg en liten gosse på knä och såg efter sin far. Det var
redan afton; den
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fadern hade att gå. Modern hade sagt, att i den stora, mörka skogen många faror hotade honom; rövare kunde
över-falla och plundra honom, han kunde gå vilse och komma ut i den stora mossen eller falla i sjön och ej mer
komma upp.

»Ack, vad jag skulle bli glad, om far komme just nu», tänkte den lille gossen. Men fadern kom icke, och det blev
allt mörkare och mörkare. Då kommo tårarna i den lilles ögon, han knäppte samman sina små händer och bad en
bön, som modern hade lärt honom. Men åt det håll, var-ifrån fadern skulle komma, lyste en stjärna så klart och
vackert.

»Kära stjärna», sade den lille, »lys du för far, så att han kan hitta hem!» Då tyckte han, att stjärnan tindrade ännu
klarare än förut, och

om en kort stund hörde han faderns röst utanför stugan. Ett ögonblick därefter satt han redan på faderns knä och
kröp så tätt intill honom, som om han aldrig mer ville släppa honom ifrån sig.Stjärnan.

Blinka, lilla stjärna där!



Hur jag undrar, vad du är! Fjärran lockar du min syn, lik en diamant i skyn.

Blinka, blinka, stjärna dar!

Hur jag undrar, vad du är!

När den sköna sol gått ner, strax du kommer fram och ler, börjar klar din stilla gång, glimmar, glimmar natten
lång.

Ofta du med blick så fin tittar genom min gardin, sluter ögat ej, förrän solen visar sig igen.

Vandraren på nattlig stig för ditt ljus han älskar dig; han ej hade sett att gå, om du icke glimmat så.

Glimma du på vandrarns stig, fast jag än förstår ej dig;blänk, du lilla klara sken, där han går så tyst allen. Blinka,
blinka, stjärna där! Hur jag undrar, vad du är!

Gåta.

Vad är det, som lås-smeden kniper med, v bleck-slag ar en ock?

Det brukas även av varje smed, av snickaren ock;

och timmer-mannen det brukar också; liov-slagaren sätter sin lit däruppd, och köks-pigan, när hon till spiseln
skall gå och laga om bränderna. Nå, gissa då!

— Det gissar jag strax på en gång, det är ju en —?

Tomten och ved-huggaren.

En ved-huggare högg ved i skogen utmed en å och kom att tappa sin yxa i ån. Hur skulle han nu bära sig åt? Utan
yxa kunde han ej hugga ved, och utan att hugga ved hade han intet att leva av. Han satte sig bedrövad ned och
grät.Då kom en tomte fram och frågade honom, hur det var fatt. — Jo, han hade tappat sin yxa i ån och visste sig
ingen råd. Då försvann tomten men kom strax igen med en guld-yxa och sade: »Ar det här din yxa?» — »Nej»,
sade vedhuggaren. Då gick tomten bort och kom igen med en silver-yxa. »Är det här din yxa?»

— »Nej», sade vedhuggaren. Äter gick tomten bort och kom igen med en yxa av järn med trä-skaft. »Är det här
din yxa då?» — »Ja», sade vedhuggaren, »den är det.» Men så fick han behålla alla tre yxorna för sin ärlighets
skull.

En annan vedhuggare fick höra detta. Han ville också ha en guldyxa och en silveryxa. Därför gick han till samma
ställe och slängde ut sin yxa i ån. Strax kom tomten fram och frågade, hur det var fatt. Jo, han hade tappat sin yxa
i ån, sade han, och så bjöd han till att se ledsen ut. Då kom tomten med en guldyxa och sade: »Är det här din
yxa?» — »Ja, just den är det», sade mannen. Men då blev tomten ond och gick sin väg med yxan och kom icke
mer igen. Och vedhuggaren stod där utan yxa.

Eriks färd.

Säg, han I väl hört av Erik, vad han tog sig för en gång?Han for att halsa ]5å månen uti en luft-ballong.

Och mån-gubben artigt sade: »Väl-kommen uti mitt hus!» och bad honom sitta neder och tände två stjärnor till
ljus.

Och så bjöd han Erik dricka . och finaste socker-mat, och allt bjöds på silver-bricka och åts uppå silver-fat.

Och sen så fick Erik dansa med månens flicka så fin, och hon hade silver-kransar och kjortel av tunt muslin.

Och mångubben gned fiolen — en fager och underlig låt.

Han sade: »Ej självaste solen kan bjuda dig bättre ståt!»

När Erik belåten blivit, då for han till jorden igen.

Men var gång sin färd han beskrivit, man svarat: »Du drömt, min vän!»Den modiga kon.



En vall-gosse vaktade en hjord av kor. Han drev korna till en bäck att dricka. På en gång lyfte korna upp sina
huvuden, begynte vädra och lyssna, och alla stirrade åt samma håll.

En varg syntes. Hastigt ställa sig korna i en ring med svansarna samman och hornen utåt, beredda till försvar.
Mot denna fästning vågade icke vargen ett anfall. I stället störtade han på gossen och slog omkull honom.

I samma ögonblick rusade en av korna fram och gav vargen en stöt med hornen, så att han tumlade omkring.
Raskt reste sig gossen upp och sprang, men vargen kom lika kvickt på benen och efter honom, grep honom och
slog omkull honom för andra gången.

Men den trogna kon lämnade icke heller nu gossen i sticket. Råmande störtade hon efter vargen och gav honom
stöt på stöt med hornen. Han måste släppa sitt byte. I detsamma kom folk gående och skrämde vargen, så att han
flydde till skogs.

Vallgossens sår voro icke farliga, de läktes snart, och han fick åter gå vall med sina kor i skogen.»Av skadan blir
man vis.»

Anna hade en liten söt gul fågel, som sjöng så vackert och var så tam, att han åt ur hennes hand och fick fritt
flyga omkring i rummet.

En dag var Pippi ute och flög. Ån satt han på en stols-karm och än högt uppe på klockan, ibland satt han på
kanten av en blom-kruka och pickade med näbben i jorden eller sjöng en liten visa för sin lilla mat-mor Anna.
När Anna ville, lät Pippi fånga och smeka sig. Ack, vad den fågeln var söt och rar!

Då ropade någon på Anna. Hon sprang ut och lämnade dörren öppen efter sig. Vips var Kisse katt till hands,
smög sig in i rummet, och med ett språng och ett slag av tassen hade han lilla Pippi i sitt våld. Och när Anna kom
tillbaka, mötte hon den stygga Kisse med fågeln i munnen.

Anna tog genast fågeln från katten, men det var för sent. Hennes lilla Pippi hade slutit sina små klara ögon för
alltid och var död. Inga tårar och inga smekningar hjälpte. Pippi var och Pippi förblev död, och Anna begrov
honom under en törnros-buske i trädgården.Kanarie-fågeln.

Du lilla fågel, nu är du död.

Nu tar du ej mer ur min hand ditt bröd. Nu trippar du ej ur buren mer.

Nu flyger du ej på min axel ner.

Du sjunger ej mer din glada sång, som roade oss så mången gång.

Så gingo barnen i höga parken.

De grävde en grav i den gröna marken.

Så lade de den döda fågeln dit.

Sen satte de där en ros så vit.

När afton-solen så vackert blänkte, på lilla fågelns sång de tänkte.

Sotar-gossen.

För några år sedan samlade man till en söndags-skola i en stor stad i England alla de små sotargossarna för att
lära dem läsa. Där var en, som, då han tillfrågades, om han kände bokstäverna, raskt svarade: »A ja.» — »Kan du
stava?» — »A ja.» — »Kan du läsa rent?» — »Ä ja.» — »I vilken bok har du lärt dig läsa?»

— »Jag har aldrig i mitt liv haft någon bok.» — »I vilken skola har du gått?» — »Jag har aldriggått i någon
skola.» — »Vem har varit din lärare då? — »En av mina kamrater.» — »Men hur kunde han lära dig utan någon
bok?» — »Han lärde mig på skyltarna över bod-dörrarna, som vi gingo förbi.»

Lill-Beata under rosen-busken. i.



Stor-Beata hade en bror, som var ännu större än hon. Han var åtta år gammal, och det var en vild, oregerlig
krabat. Han hette egentligen lilla Viggo, men han hade läst en gammal historia om en stygg, skäggig viking, som
hade samma namn; han seglade omkring från land till land, slog ihjäl folk och tog med sig på sitt skepp allt guld
och silver, han fann, och alla vackra flickor. Och så fick Viggo en liten yxa, en sådan, som han läst om att de
gamla vikingarna hade. Och så sade han till systern, att hon härefter skulle kalla honom Viggo viking, för viking
det ville han bli, när han blev stor.

Ute på gården sprang han efter både höns och ankor och ville nödvändigt klyva deras skallar med sin yxa. Men
då han också gick emot gässen med yxan i vädret, blev den gamla gåskarlen vred, böjde sin långa hals i bukter ut
och in och knep Viggo viking i benet, så atthan kastade yxan och sprang tjutande sin väg. Den gamla gåsen visste
nog, att vikingen inte hade lov att klyva skallar hemma i sitt eget land, icke en gång så långt bort som på andra
sidan gås-dammen.

En dag kom Viggo till sin syster. Han såg bister ut, hade pappers-hjälm på huvudet och rynkade ögon-brynen.
»Nu vill jag röva flickor, därför har jag dragit ut», sade han. »Du är förator, men lill-Beata tar jag bestämt. Jag för
henne långt, långt bort, åtminstone till Kolar-torp, om inte ända till Häst-hagen. Och du får aldrig se henne mer i
dina dagar.»

»Du är en stygg pojke och gör inte annat än förtret. Det sade mor också härom-dagen», svarade systern. »Lill-
Beata har inte gjort dig ett grand för när, hon har icke en gång sagt ett ont ord åt dig.»

»Icke gjort mig något för när?» sade vikingen. »Stod hon icke i går på blom-krukan, då jag kom och satte min
trä-häst där? Tror du icke, jag såg, att hon sköt till hästen, så att han föll i golvet och bröt sitt vänstra bak-ben?
Gjorde jag rätt, så borde jag egentligen hugga huvudet av henne», sade vikingen och strök med fingret mot eggen
på yxan.

»Hu, du är en riktigt stygg pojke», sade Beata. »Men jag skall väl veta att gömma Lill-Beata så bra, att du aldrig
skall få fatt i henne. Det kan du lita på.»

2.

Därpå gick Stor-Beata till sin lilla väninna och talade med bedrövelse om för henne, vilken elak pojke Viggo var.
»Men jag vet, var jag skall gömma dig, så han inte skall finna dig», sade hon.Så tog hon den lilla och gick med
henne bakom logen till en sten-gärds-gård. Där stod en nypon-buske i blom och hängde sina blek-röda rosor åt
alla sidor. Den var som en doftande löv-sal, och där skulle Lill-Beata sitta på en gräs-bänk. Och för att det icke
skulle drypa på henne, om det regnade, så välvde hon över henne en grönskande gräs-torva, som låg där. Där satt
hon nu som i ett fängelse. Men det gick ingen nöd på henne, för hon hade sin kappa med, och socker-kakor hade
hon på en liten bricka bredvid sig. Och rosorna doftade ljuvligt. När allt var klart, sade Stor-Beata farväl och
godnatt, bad henne vara tålig och äntligen icke visa sig, så att Viggo viking fick ögonen på henne. Nästa morgon
skulle Stor-Beata komma och se till henne.

Följande morgon hann Stor-Beata knappt tvätta sitt ansikte, förrän hon sprang till sin vän. Hon var så rädd, att
Lill-Beata kunde ha varit mörk-rädd, ensam som hon var i gräs-hyddan. Beata skyndade sig allt hon kunde och
kom and-fådd och flämtande till rosen-busken.

Men du kan tro, hon blev bed rövad! Utanför hyddan låg Lill-Beata. Huvudet var avhugget och låg vid hennes
fötter. Att det var Viggo, som gjort det, förstod hon. Han hade också glömt sin yxa efter sig, den hade han slängt
på gärdes-gården.Så sorgsen, som hon då blev, hade Stor-Beata ännu aldrig varit i sitt liv. Hon brast i gråt och
tog sin lilla vän och kysste henne många gånger.

Sedan grävde hon en grav åt henne under rosen-busken. Hon lade henne ned med huvudet på sin plats, och den
gröna gräs-torvan lade hon över henne. Och så gick hon långsamt och innerligt bedrövad hem.Vem skulle nu vara
hennes bästa vän, och vem skulle nu stå fadder åt hennes första dotter, då hon blev stor?!

Sol-strålarna.



Solen hade just nyss stigit upp och visade nu på himmeln sin sköna, glänsande skiva. Hon skickade ut sina strålar
för att väcka de sovande. En stråle kom till lärkan. Hon flög upp ur redet, svingade sig högt i luften, slog sina
glada drillar och prisade den tidiga morgonstunden.

En annan stråle kom till den lilla haren och väckte honom. Han gned sig icke länge i ögonen utan sprang ut ur
skogen bort åt ängen och sökte sig det finaste gräs och de läckraste örter till frukost.

En tredje stråle kom till höns-huset. Då gol tuppen och hoppade ned från sin pinne, och alla hönorna följde
honom, och snart sprungo de muntra och kacklande omkring på gården och plockade korn och maskar.

En fjärde stråle tittade in i duv-slaget, och duvorna begynte kurra och skaka sömnen av sig. Då dörren öppnades,
flögo de alla ut på marken, löpte omkring på ärt-åkern och plockade ärter.En femte stråle föll på bi-kupan, och de
små bina voro strax i rörelse, kröpo ut på sitt fluster, spände ut sina små vingar och ilade skyndsamt ut åt ängen;
där sögo de honung ur blommornas kalkar, som en sjätte stråle nyss öppnat och druckit daggen utur.

Slutligen kom en sista stråle till sju-sovarens bädd och stack honom i ögat för att väcka honom. Men han steg
icke upp; han vände sig blott om på andra sidan och snarkade åter, medan alla andra voro livliga, glada och i full
verksamhet. Han visste icke han, att »morgon-stund har guld i mun».

Vak opp!

Vak opp, vak opp! Nu solen ler med blick så klar på skogens topp och tittar snart i dalen ner och hälsar glatt:
»Stig opp, stig opp!»

Vak opp, vak opp! På tuvan grön, där glimmar dagg på gräs och knopp, och fåglarna i kor-sång skön, de kvittra
glatt: »Stig opp, stig opp!»

Vak opp, vak opp! Den stund, som flyr, tag fatt den i dess snabba lopp!Var timme, var minut är dyr.

Stig opp, stig opp, stig opp, stig opp!

Gåta.

Det står en gubbe i en vrå, klädd i bara lappar, men fram gå barnen små ändå lappa-gubben klappa.

Sagan om söt-gröten.

I en liten by låg en liten stuga. Där bodde en gång en gumma, som var så fattig, att hon ej ägde stort mer än den
lilla stugan och en liten dotter. Hon hade svårt att försörja sig och henne, så att de mången gång fingo svälta och
fara illa.

En dag gick flickan genom skogen. Hon kände sig allt bra hungrig, och därför gick hon och såg sorgsen ut. Men
bäst hon gick, mötte hon en gammal, gammal kvinna. »God dag, min flicka», sade gumman. »God dag, mor»,
sade flickan. »Varför går du och är så bedrövad?» sade gumman. »Ack», suckade flickan, »jag må väl vara
bedrövad, vi ha intet att äta, mor och jag, och jag är så hungrig.»

8—193748 8. Almquiit, Barnens andra läMtbolc.»A, inte värre än det», sade gumman; »se här är en gryta!»
Därmed gav hon henne en gammal ler-gryta. »Tag hem den här, och när du vill ha mat, så säg: 'Koka, gryta!’ och
då får du gröt, och när du fått nog, så säg: 'Stopp, gryta!’ så slutar hon att koka.» Flickan tog grytan, neg vackert
och tackade och sprang så hem till modern.

Här satte hon grytan på bordet och sade: »Koka, gryta!» Och grytan till att koka den raraste söt-gröt. Nu var det
slut med flickans sorg, och modern vart också glad, och båda åto sötgröt, tills de blevo mätta. Och när de fått
nog, sade flickan: »Stopp, gryta!» — Nu hade de mat var dag och levde lyckliga och nöjda.

Men så hände det sig en gång, att flickan gick bort. Snart därefter blev modern hungrig, satte fram grytan och
sade: »Koka, gryta!» Och strax fick hon gröt nog. Men när hon skulle be grytan sluta koka, så hade hon alldeles
glömt, hur hon skulle säga. Och grytan kokade och kokade, så att gröten rann över, och bordet blev fullt, och den
rann på golvet, och stugan blev full, och gröten rann ut på gården, och gården vart full, och den rann in på nästa



gård, och den och grannens stuga blevo fulla, och gröten rann från gård till gård, från stuga till stuga, och gatorna
i byn blevo fulla med gröt, och det vart ett stort elände för den myckna gröten.Men gumman kunde omöjligt
påminna sig, huru hon skulle säga.

Till slut var det bara ett hus i hela byn, som gröten ej fyllt upp. Då kom flickan hem och sade: »Stopp, gryta!»
Och strax stannade grytan. Men den, som nu ville in i byn, han måste äta sig fram genom sötgröten.

Höst-visa.

Solen sade nyss adjö, molnen fälla tårar, gräset vissnar ner till hö, men i tuvan göms ett frö varmt till nya vårar.

Ljungens blommor ta god natt. Rönnens blad, de falla, men dess röda bär en skatt är för skogens fåglar att ha till
vintern kalla.

Granen ensam står där grön; hon är inte frusen, därför får hon ock till lön att en afton, prydd så skön, bära jule-
ljusen.Lek och allvar.

Från fagra häggen och täcka rönnen och fina björken och granna eken, se, alla bladen föllo!

Men dystra granen och skumma tallen och ringa enen och stackars mossan, de alla färgen höllo.

De räknade kakorna.

Två små syskon lekte som bäst, då deras mor kom in med ett fat bakelser, som hon satte på bordet, och gick ut
igen.

Då gick gossen bort till bordet och såg på bakelserna. »Jag tar en sådan kaka, jag», sade han; »de se så goda ut.»

Systern drog honom i rocken och sade: »Nej, nej, Nils, du får icke röra dem utan mammas lov!»

Men gossen slet sig lös från systern och ville nödvändigt ha en kaka. »Mamma saknarden icke, om jag bara tar
en», sade han; »jag är säker på, att hon icke har räknat dem.»

»Ja, men Gud har räknat dem», invände systern.

Detta hade icke gossen tänkt på och beslöt att vänta, tills mamma kom in, och då ville han be om en kaka.

Frida.

Så liten är jag, min kraft är ringa, men bruka fliten jag kan och springa på lätta fötter till skolan hän, då jag mig
kammat och tvättat ren.

Hur roligt sedan att hem få komma med mat-säcks-korgen och magen tomma, att läsa bords-bön och middag få
och sedan leka med syskon små.

Och mamma kysser sin lilla Frida och ser uppå mig med ögon blida.

Och pappa kommer, han ock ibland, och smeker mig med sin starka hand.»Som man ropar i skogen, får man
svar.»

En gosse, som hette Georg, sprang och ropade på ängen: »Hej, hopp!» Genast ropade det från skogen: »Hej,
hopp!» Förvånad ropade Georg: »Vem är du?» Rösten i skogen svarade: »Vem är du?» — »Din dumma pojke!»
skrek Georg och fick till svar: »Dumma pojke!»

Nu blev Georg förargad och ropade allt värre ord inåt skogen men fick alltid samma ord igen. Jag skall ge dig,
jag, tänkte Georg, sprang in i skogen och sökte pojken överallt men fann ingen pojke.

Georg sprang då hem till sin mor och beklagade sig över, att en elak pojke i skogen ropat så fula ord till honom.

Men modern svarade: »Det är ditt eget fel, Georg; pojken i skogen heter Eko och ger alltid igen de ord, han hört.
Hade du ropat vänliga ord till honom, så hade du ock fått vänliga svar.»

Kisse-missen.



Lilla vita kissemissen vankar på vägen allen, stackars lilla kissemissen har fått ont i ett ben.Ekorren skuttar bland
träden, ropar från furu-gren:

»Vart ska’ du gå, lilla Misse?

Vi lyfter du upp ditt ben?»

»Jag har ju så ont i foten.

Till doktorn skall jag gå, att någon bot för sjuker fot jag må av honom få.»

Inne i mörka skogen den lärde doktor Uggla bor; uppe uti en hålig stam, där sitter han och glor.

Kisse bockar sig så vackert, så artigt han bockar sig.

»Kära doktor, min tass är sjuk; kunnen I bota mig?»

»Hur länge har värken varat?»

— »Trenne timmar precis.»

»Hur är det du tassen skadat?»

— »Jag stötte den mot en spis.»

»Hur står det till med din lunga?»

— »Jo tack, den har intet fel.» »Låt mig få se på din tunga.

Jojo, den är vit, en del!»»Så tag då, min bästa Kisse, den fjäder, du här skall få!

När du med den dig gnider, skall strax du bättre må.

Gnid tassen varannan timme, och snart är du färdig till dans.»

— »Tackar! Vad kostar kuren?» »Femton strån ur din svans.»

Misse gnider på tassen; helt snart går värken om.

På trenne ben han till doktorn gick. På fyra hem han kom.Katten.

l.

Katten är ett litet djur, som finnes nästan i varje hus, så att alla barn ha gjort hans bekantskap. Han har mycket
vassa klor, som han kan draga in i de små mjuka tassarna. När han blir ond, sträcker han ut klorna och försöker
riva sin mot-ståndare. Den han riktigt törs på, såsom hunden, söker han riva i ögonen.

Hunden är just hans värsta fiende. Så snart han får se en hund, skjuter han rygg. Kommer hunden närmare, reser
han upp luggen över hela kroppen, fräser och spottar omkring sig; och som kisse är ett modigt djur, håller han
stånd även mot de största hundar och brukar flitigt sina små tassar. — Därför, om barn aldrig äro sams utan slåss,
så snart de råkas, säger man, att de leva som hund och katt.

Stundom tar kisse till flykten, men ej för att springa lång väg — han vet väl, att han ej kan hinna undan en hund
— utan för att gömma sig i något smyg-hål eller med ett raskt språng kasta sig upp på ett plank eller uppför en
trädstam. — Lugn och vig går kisse på de farligaste ställen, t. ex. längs tak-åsen eller tak-rännan. Faller han ned,
så faller han alltid på fötterna och stöter sig icke.2.

Varför hålla vi katten som hus-djur? Gör han oss någon nytta? — Han fångar råttor, och råttorna göra oss
mycken skada.

Du har säkert sett, huru kisse bär sig åt för att fånga en råtta. Han smyger nära henne, lägger sig på lur, och när
hon är tillräckligt nära, tar han ett eller ett par långa språng på henne och hugger sina vassa klor i hennes kropp.
Efter en stund släpper han henne och låter henne springa ett litet stycke. Han vet nog, att han med ett språng åter
tar fatt på henne. Så leker han med henne, tills han slutligen finner för gott att döda och uppäta henne.



Men på ett annat sätt gör kisse skada; han tycker mycket om fågel-stek, lägger sig därför på lur för små fåglar
och lyckas stundom fånga dem.

Om mjölk eller grädde eller något annat, som kisse tycker om, står framme och ingen är inne, så händer, att kisse
smakar på det. överraskas han då, så blir han rädd, ty han fruktar att bli straffad, men han skäms icke för att han
burit sig illa åt. Däremot förstår han sig på smekningar och beröm, spinner och stryker sig emot den, som är
vänlig emot honom, och visar sig mycket belåten, om han får beröm för sinarått-tångster. Lek med kisse och var
snäll emot .honom, så får du i honom en god vän!

Du har säkert sett, huru ren och fin kisse är. Han tvättar och putsar sig också ofta. Men han förstår sig icke på
tvätt-vatten, utan hans tunga får göra tjänst som både hand och svamp och tvål och vatten; för att bli slät i
huvudet väter han på tassen och putsar sig därmed.

Katten har så fin hörsel, att han kan väckas ur sin sömn genom en råttas lätta steg på ett golv. — Om man i en väl
över-täckt korg för en katt hela milen eller längre bort från hans hem till ett ställe, där han aldrig varit, så hittar
han ändå tillbaka. Gör det efter, den som kan!

3.

Kattan är mycket rädd om sina små ungar och försvarar dem tappert även mot flera hundar på en gång. Anser hon
dem icke säkra på ett ställe, tar hon dem i nack-skinnet helt varsamt med tänderna och bär dem, en i sänder, till
ett annat göm-ställe.

De små kissarna äro lustiga och lek-fulla varelser, som göra oss mycket nöje. An leka de, att de ligga på lur, än
att de äro onda på varandra, skjuta rygg, resa lugg och göra höga skutt. Bäst som det är, ligga de på rygg och leka
med sin egen svans, liksom små barn pläga leka med sina egna fötter.Kattan visar andra små hjälp-lösa djur ett
beröra-värt med-lidande. Man har sett, huru hon givit di åt och uppfostrat ungar av ekorrar, harar, hundar, ja till
och med av råttor.

En herre ägde en katta, som hade ungar. En dag lade han till henne en ännu blind ekorr-unge. Med ömhet upptog
hon det främmande barnet, födde och värmde, slickade och putsade det, som om det varit hennes egen unge.
Ekorr-ungen trivdes också förträffligt, lekte med sina foster-bröder och foster-systrar och stannade kvar hos
kattan, sedan hennes egna ungar blivit bortgivna. Nu blev förhållandet mellan kattan och hennes foster-barn ännu
vänligare, och ekorren följde henne överallt i huset och även i trädgården.

Trots fiendskapen mellan katt och hund har det hänt, att kattor och hundar, som levat i samma hus, blivit de bästa
vänner. De ha ätit ur samma fat, sovit tillhopa på samma kudde och försvarat varandra mot andra hundar och
kattor. Kisse har även någon gång låtit bära sig i munnen av sin vän hunden.

De två vännerna.

Med katt-ungen växte hund-valpen opp, de åto och drucko ur samma kopp,de lekte gömma och lekte ta fatt.

Snart valpen blev hund och kiss-ungen katt; fast hund och katt pläga slåss och rivas, som bästa vänner de båda
trivas.

Och var och en med undran det såg: i deras natur ju fiendskap låg, och deras släkter legat i strid emot varandra
från ur-minnes tid.

Dock aldrig såg man dem bägge strida, de åto och sovo sida vid sida.

Katten älskar mer huset än husbonden.

Ett herrskap flyttade från en stad till en annan, som låg 10 mil därifrån. De förde med sig sin katta. När de
kommit till det nya hemmet, fick kattan ungar; två av dem fick hon behålla och vårdade dem ömt. Men en dag,
sedan ungarna blivit så stora, att de fått ögon, försvunno kattan och den ena ungen, och man kunde ej finna dem.
Man trodder att de på något sätt omkommit. Men fjorton dagar därefter fick man brev från det gamla hemmet, att
kattan kommit tillbaka dit, bärande med sig en unge, men så svag och ut-hungrad, att hon knappt kunnat gå. Hon



hade blivit vänligt mottagenoch fått föda men försvunnit efter kort tid; ungen hade hon dock lämnat kvar.

Det dröjde ej länge, innan hon åter infann sig bland sina gamla vänner. Hon visade mycken glädje över att återse
dem, och man trodde, att hon nu skulle stanna hos sin lilla unge. Men nej! Sedan hon i några dagar vilat och
hämtat krafter, försvann hon ånyo med denna unge och förde även honom till det gamla hemmet, där hon sedan
stannade.

Till min kisse.

Kom, vackra kisse, och lek med mig! Jag ser du gärna vill leka.

Jag vill ock springa omkring med dig, din mjuka päls vill jag smeka.

Men, kära kisse, jag lider ej,

att du små fåglarna jagar — nej —

och rycker av deras fjädrar.

Med blad och blommor du leka må och torra mossan på tuvan, men ej med kvittrande fåglar små och ej med
menlösa duvan.

Säg, kisse, har man sagt sant för mig, att du för-rädiskt lär smyga dig på glada, lekande ungar?Jag vill ej tro det,
ty list och svek jag skyr av hela mitt hjärta.

Och aldrig vill jag — ej ens på lek — det minsta djur vålla smärta.

Och vill på allvar du bli min vän, hör, vad jag säger dig om igen:

Bliv snäll mot alla små fåglar!

Pirre och Mirjam.

Pirre var en gammal, fnurrig »katt-ungkarl». Han kunde varken tåla hundar eller kattor. Ja, det gick så långt, att
han kunde klösa till en människa, som ville stryka honom. Men då var han vid särdeles dåligt lynne.

En dag var Pirre vid alldeles särskilt dåligt lynne. Han låg framför spiseln i köket och värmde sig. Då kom
köksan med en bricka med porslin på. Så trampade hon honom på svansen. »Du kunde väl gå undan för mig
såväl som jag för dig», tänkte Pirre och låg kvar. Om igen kom hon åt svansen. »Mjamm!» skrek Pirre till, så att
hon så när tappat brickan. Men Pirre låg, där han låg. — »Fy, ditt stygga katt-kräk!» skrek hon till.

Men då blef Pirre ond och gick ut och lade sig på förstu-bron. Plötsligt fick han syn på sin egen fröken, dottern i
huset. Hon stod nere pågården och pratade med ett par små barn. Nu blev han vaken riktigt. Barnen hade en korg,
och i den fanns ett levande ting, det kunde Pirre förstå. Men han låtsade, som han ej alls brydde sig om saken.
Hans fröken tog upp ett litet vitt nystan ur korgen, smekte det och talade till det.

Pirre kände en glödande avund-sjuka stiga upp i sitt katt-hjärta, ty om han älskade någon i livet, så var det sin
fröken, näst fågel-stek åtminstone. Hans ögon skimrade gul-gröna av harm.

Nu gick fröken uppför trappan. Men hon såg inte ens åt honom. Så gick hon in i köket. Inte var Pirre nyfiken, nej
inte alls, men han var så törstig, han måste också in i köket för att dricka. — Men vad fick han se i köket? — Jo,
en livs-levande vit liten kattunge. Ingenting i världen avskydde Pirre så som kattungar, därnäst hund-valpar. Hur
gärna hade han inte bitit ihjäl den lilla ungen.

Där stod nu den lilla Mirjam — så hette kattungen — intet ont anande och åt ur hans eget fat!

Pirre bevärdigade inte den lilla med en blick utan gick och lade sig på sin bädd. Där låtsade han sova och hörde
inte alls, att hans fröken prisade den lilla Mirjam som »det raraste lilla krflk på jorden».Men då Pirre inte rörde
sig, gick fröken sin väg, och Pirre blev ensam i köket. Nu lyfte han upp huvudet och såg sig omkring. Så reste
han sig och tog ett par steg emot ungen. Lilla Mirjam hade börjat längta efter sin mamma. Och när hon fick se
den stora grå katten, tog hon ett högt skutt emot honom, glatt jamande.



Pirre stirrade helt förbluffad på den lilla, såg ut, som det hänt honom något obehagligt, fastän Mirjam tittade på
honom, liksom både hon om kärlek och beskydd. Pirre vände helt om och gick och lade sig. Det syntes, att han
var fast besluten att icke nedlåta sig till att sällskapa med Mirjam.

Men just som Pirre var klar på den saken, lät Mirjam höra ett ynkligt jamande alldeles invid hans öra. Pirre
vände bort huvudet. Han ville alldeles inte se åt den leda ungen.

Nå, hur det gick till, vet ingen. Men bäst som det var, satt Mirjam och lekte med hans svans. Han låtsade ej
märka henne. Så blev hon trött och lade sig bredvid honom och somnade. Pirre rörde sig ej ur fläcken, men bäst
som det var, så spann han: surr, surr — riktiga vagg-visor.

Pirre begrep sig ej längre på sig själv. Vad gick det åt honom, den stolta gamla
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Mirjam rörde på sig. Hon skulle visst vakna. »Om jag skulle? — Ja, varför inte?» tänkte Pirre vid sig själv, steg
upp och gick raka vägen ut i sin jakt-mark. Det dröjde ej länge, förrän han återvände med en råtta dinglande i
munnen.

Han lade råttan framför Mirjam, och så började han lära henne, hur hon skulle fånga och äta råttor.

Efter lek och mål-tid var Mirjam trött. Hennes vita päls hade blivit tillrufsad. Pirre satte sig att slicka och putsa
henne. Med ett belåtet litet jamande till tack smög den lilla sitt huvud intill hans ena framtass. Och Pirre lade
beskyddande sitt huvud mot hennes mjuka rygg, och så somnade de båda in.

Gåta.

Jag är kallast, när det är varmast, och är varmast, när det är kallast; än bryr sig ingen om mig, än samla sig alla
omkring mig.Sagan om jätte-stugan med tak av bara ostar.

1.

Långt borta på ett berg i skogen bodde en elak troll-packa, som hade en stuga med tak av bara ostar. Med dem
lockade.hon till sig små barn, som gått vilse i skogen, och fick hon fatt något, så stekte hon det och åt upp det.

I samma skog bodde en fattig torpare, som hade en gosse och en flicka. Som det var knapptom födan, sade
torparen en dag till sina barn, att de skulle gå ut i skogen och plocka bär.

Syskonen gingo och gingo allt längre inåt skogen och kommo slutligen till berget. Här fingo de se stugan med
tak av bara ostar. Som de voro ganska hungriga, tyckte de, att det skulle smaka gott att få litet ost.

Pojken ville först försöka sin lycka och kröp upp på taket. Men när trollpackan hörde bullret, ropade hon: »Vem
är det, som knaprar på mitt tak?» — Pojken svarade så vackert, som han kunde: »Det är bara en liten, liten
fågel.» — »Knapra då bäst dig lyster», sade trollpackan. Pojken grep en hel hop med ostar, hoppade ned från
taket och kom så igen till systern.

Nästa dag gingo torpar-barnen åter till berget. Men nu ville flickan nödvändigt följa med brodern upp på taket.
Pojken lade sig däremot, men det halp icke. När de kommo upp på stug-taket och begynte plocka av de sköna
ostarna, ropade käringen: »Vem är det, som knaprar på mitt tak?» — Pojken svarade med späd röst: »Det är bara
en liten, liten fågel.» — »Och jag, jag», tilläde flickan. Då brast taket med ens under barnen, och de föllo huvud-
stupa ned i stugan.

»Ja, det är visst och sant, att I ären vackra små fåglar», sade käringen, när barnen trillade ned genom taket. Hon
lade till: »Det var bra, nu får jag mig en god stek.» Och så sporde hon:»Hur slaktar er mor sina svin?» — »Jo,
hon sticker dem med en kniv», sade flickan. »Nej», rättade brodern, »hon lindar en knippa blånor om halsen på
dem.» — »Så vill jag också göra», mälte troll-käringen.

Hon rullade nu samman en knippa blånor och lindade om halsen på pojken, som föll till marken, såsom han varit
död. »Ar du nu död?»
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frågade hon. »Ja», sade pojken. »A nej, du är väl inte riktigt död, eftersom du talar», mälte hon. Men pojken gen-
mälte: »Ja, det är därför, att jag inte är gödd; mor min göder alltid sina svin, innan hon slaktar dem.» — »Så vill
jag också göra», genmälte trollkäringen.

2.

Käringen tog nu och stängde in barnen i en stia. Och så sporde hon: »Hur göder er mor sina svin?» — »Med drav
och drank», sade flickan. »Nej», rättade pojken, »med nöt-kärnor och söt mjölk.» — »Så vill jag också göra»,
mälte trollkäringen.

Om en tid gick käringen till stian för att se, om barnen nu vore vid gott hull. »Stick ut ett finger», ropade hon,
»att jag får känna, om I ären gödda ännu!» Flickan stack fram sitt finger, men pojken sköt hastigt undan henne
och räckte i stället fram en pinne. Trollpackankände på pinnen och sade: »Alldeles för magra! Alldeles för
magra! Jag måste ge er mer nötter och mjölk.» Därefter fingo de mer mat, än de mäktade förtära.

Efter någon tid kom käringen åter till stian och sade: »Stick ut ett finger!» Pojken stack genast ut en kål-stjälk.
Trollet skar i stjälken och tyckte, att barnen nu voro nog feta. Då gick hon in och eldade ugnen och gjorde allt
redo till att steka dem.

Därpå gick hon ut och tog in barnen i stugan och sade, att en av dem skulle sätta sig på bröd-spaden. Flickan gick
då fram och ville göra, som käringen sade, men pojken stötte undan lienne och satte sig själv i stället. Men när
såtrollet skulle skjuta in honom i ugnen, så — hur det bar till, men han trillade av grisseln. Och så gick det gång
på gång.

När trollpackan slutligen tröttnade och blev ond över hans drumlighet, ställde han sig ledsen och bad så vackert,
att hon själv ville sätta sig på grisseln och visa honom, hur han skulle bära sig åt för att sitta kvar. Käringen
gjorde, som han bad, och satte sig på grisseln. Hästigt fattade pojken i skaftet på grisseln, sköt in trollet i ugnen
och stängde luckan.

Barnen togo nu allt guld och andra dyrbarheter, som funnos i stugan, och sprungo glada hem till far och mor,
som icke blevo mindre glada att återfå dem. Men trollpackan, hon satt, där hon satt, och lärer väl sitta där och
stekas än i dag.

Tre par mot en.

Barnet: Jag har två öron och blott en mun;

hur kan det vara?

Fadern: Du mycket skall höra och lära var stund men talet spara.

Barnet: Jag har två ögon men blott en mun;

uttyd mig detta!

Fadern: Du mycket skall skåda kring världen rund, ej allt berätta.Barnet: Jag har två händer och blott en mun;

säg mig det sen!

Fadern: För två arbeta av hjärtans grund, ät blott för en!

Lilla Eva och paddan.

Lilla Eva var ett tyst och stillsamt barn, som ofta satt för sig själv och funderade, medan andra barn sprungo och
lekte. En gång

— det var en vacker afton under sen-sommaren

— satt hon ute i trädgården tillsammans med sina syskon: de sutto och pratade och skrattade, men lilla Eva, som
satt ett litet stycke ifrån de andra, såg drömmande bort mot det håll, där solen nu gick ner ibland vackra guld-röda



skyar.

Plötsligt spratt hon till: hon hade fått syn på en stor padda, som kom långsamt och otympligt krypande framåt på
trädgårds-gången. Eva höll alldeles på att skrika till, men så hejdade hon sig: hon var rädd, att gossarna skulle få
se paddan och börja jaga och skrämma henne.

Paddan märkte visst, att Eva såg på henne: hon tvär-stannade mitt på gången och satt där nu och såg på Eva med
sina mörka, sorgsna ögon. Hon var visst mycket rädd, den stackars paddan, hon satt och flämtade, hon hade
riktig hjärt-klappning.Eva kom med ens att tänka på en saga, hon läst, om en padda, som i själva verket varit en
förtrollad prinsessa: funnes det någon, som vore nog modig och nog barmhärtig att kyssa det slemmiga kryp-
djuret, då vore förtrollningen bruten, och då bleve den fula paddan åter till en vacker prinsessa. Aldrig skulle Eva
ha vågatsig på att kyssa en padda — det trodde hon åtminstone skulle vara henne omöjligt.

Men medan hon satt här och såg in i paddans stora, svarta ögon, som hade en så sorgsen och liksom bedjande
blick, då började hon tänka på, att det kanske inom detta fula kräk också fanns något, som led av att vara gömt i
en så frånstötande och föraktad skepnad. Hon tyckte, det var så synd om den stackars paddan, som alla tyckte så
illa om, och så började lilla Eva tala helt sakta till paddan — mycket, mycket sakta, så att icke de andra skulle
höra:

»Stackars padda, så ful och grå, är det ej tungt att krypa så?

Ar det ej tråkigt så ful att vara, våga sig fram i dunklet bara?»

Och tänk, då hände någonting märkvärdigt, för då började också paddan tala och svara henne; det var bara som
ett sakta, sakta sus, som man knappast visste varifrån det kom, men Eva hörde ändå tydligt orden:

»Jag är klumpig, ja, jag är ful, i dikets gyttja jag har mitt skjul.

Ja, jag vet, att man brukar mig sky, ropa ’så otäck’ och ’usch’ och ’fy’!Gud har likväl mig skapat så,

gjort mig just sådan på jorden att gå.

Skall du nu också för mig fly,

springa undan och ropa: ’fy’?»

»Nej», sade lilla Eva, »det skall jag aldrig göra mer.»

Och Eva tyckte, att det var, som om paddans ögon blivit en liten skymt mindre sorgsna i ut-trycket. Och hon
flämtade icke mer så ängsligt, när hon nu vågade sig på att fortsätta sin färd, kravlande hän mot den gröna
gräsplanen.

När Eva en stund senare sade god natt åt sin mamma, viskade hon sakta: »Mamma, det är allt tråkigt att tycka illa
om någonting, som Gud har skapat.»

»Vad menar du, lilla vän?» frågade hennes mamma.

»Jo», sade Eva, »det är så, att jag alltid tyckt så rysligt illa om grodor och paddor förut, men nu har jag tänkt, att
jag skall försöka låta bli att tycka illa om dem. Det kanske går så småning-om.»

Den bästa bönen.

Den beder bäst, som älskar mestallt vad Gud gjort, båd’ smått och stort. Ty den gode Gud, som oss gav gestalt,
som har oss kär,

Han skapat ock allt, som jorden bär,

Han älskar allt, hur armt det är!

Den lilla, vinter-gästen.

Det var under den strängaste vintern. En liten fågel kom och satte sig på fönster-brädet i en bond-gård. Då



öppnade bonden fönstret, och fågeln hoppade in. Stackars liten fågel! Han hade svultit och farit illa där ute i
snön, här fick han det gott. Vid mål-tiderna plockade han upp de smulor, som tappades, och när barnen fingo ett
stycke bröd till mellan-mål, delade de med sig åt den lilla gästen, som de alltmera höllo av och gladde sig åt.

Men snart sken solen varmt, och fåglarna begynte kvittra i träden utanför bondens stuga; det var vår. Och när
bonden en dag öppnade sitt fönster, flög den lilla vintergästen ut i skogen därutanför. Här byggde han sitt bo och
kvitt-rade hela sommaren för bonden och hans barn sin muntra visa.

Men sommaren gick till ända, och hösten kom. Och på hösten följde vintern med snö och is och kyla. Se, då satt
en dag fågeln åter vid bondens fönster och hade sin maka med sig. Båda blevo insläppta. Det gjorde bond-folket
mycken glädje att se, huru lugnt de små fåglarna sågo sig omkring och alldeles icke voro rädda. Och barnen
sade: »De små kräken se på oss, som ville de säga något.»

»Ja», sade fadern, »om de kunde tala, skulle de visst säga: ’Vi tycka så mycket om er allesamman, för att I ären
så snälla emot oss’.»

Sparvarna i snö-väder.

Vart skola vi fly

vid mörknande sky

från isiga drivan på marken?

Var finna vi ro,

där trygga vi bo,

bland snö-höljda träden i parken?

Vi hava ej hus

vid stormarnas brus,

vi hava ej korn eller lada;men Herren han ser

till sparvarna ner,

och därför vi äro dock glada.

Han dukar vårt bord,

Han sagt i sitt ord,

att en av oss ej är förgäten.

Han känner oss ju

och lyssnar ännu

till frusna små fåglarnas läten.

I mänsko-barn små, vi sörjen I då,

om vinter och storm Han er sänder? Säg, ären ej I långt mera än vi?

Så lämnen er tryggt i Hans händer!

Dummer-Jöns på berget.

♦

1.

Det var en gång en man, som kallades Dummer-Jöns. Han hade sin stuga uppe på en berg-backe, och därför
kallades han Dummer-Jöns på berget.



Nu må ni veta, att Jöns och hans hustru levde mycket lyckligt tillsammans. Allt, vadJöns gjorde, tyckte hustrun
vara det bästa, som kunde ske i världen.

En dag sade hustrun till sin käre man: »Vet du, Jöns, jag tycker vi borde föra en av våra kor till staden och sälja;
det tycker jag. Så hederligt folk som vi borde ha kontanta penningar så väl som andra. Dessutom vet jag inte, vad
vi skola med mer än en ko.»

Jöns tyckte, att hustrun talade förståndigt, och begav sig genast på väg för att sälja kon. Men när han kom till
staden, ville ingen köpa hans ko.

»Nå, lika gott», sade Jöns. »Det är icke värre, än att jag går hem igen med min ko. Jag har både bås och hö åt
henne, och vägen är ingen bit längre hem än bort.» Och så vandrade Jöns åstad med sin ko.

Men när han gått ett stycke, mötte han en man, som hade en häst att sälja. Jöns tyckte strax, att det kunde vara
bättre att ha en häst än en ko, och bytte så med mannen.

Litet längre fram mötte han. en annan, som gick och drev en stor sugga framför sig. Vår Jöns tyckte, att det
skulle vara bättre att ha suggan än hästen; och så bytte han å nyo.

Men när han gått ännu litet längre fram, träffade han en man, som ledde en get; och se, då tyckte Jöns, att det
skulle vara bättre att ha geten än suggan; och så blev det bytet gjort.När han nu hade gått ett gott stycke, mötte
han en, som hade ett får, och så bytte han även med honom, »ty» tänkte han, »det är alltid bättre att ha ett får än
en get».

Men ännu längre fram mötte han en man, som förde en gås med sig, och Jöns var icke sen att byta sig till gåsen
emot fåret.

Nu begynte det lida mot kvällen, och Jöns var efter sin vandring både hungrig och törstig. Då sålde han gåsen
och köpte sig mat och dricka för penningarna. »Ty», tänkte Jöns, »det är bättre att vara utan gåsen än att svälta.»
Och så gick han hem.

2.

»God afton, mor», sade Jöns, när han fick se sin hustru.

»God afton, kära Jöns», sade hustrun, »det var för väl, att du är lyckligt hem-kommen.» Och så frågade hon, huru
handeln hade gått.

»Just ingenting att skryta med», svarade Jöns. »När jag kom till staden, var det ingen, som ville köpa kon; därför
bytte jag bort henne mot en häst.»

»Mot en häst!» utropade hustrun, »det var då för snällt av dig. Tack av hjärtans grund! Vi äro i så goda
omständigheter, att vi väl må kunna åka till kyrkan rätt så väl som annatfolk; och om vi ha lust att hålla oss häst,
så måtte vi ha rätt att skaffa oss en. Sätt strax in hästen!» sade hon till sonen.

»Vänta litet!» sade Jöns. »Ser du, jag har ändock inte hästen här; ty när jag gått ett stycke på vägen, så bytte jag
bort honom mot en sugga.»

»Tänk bara», sade hustrun, »gjorde du inte, just som jag skulle ha gjort själv. Nu kan jag då få en bit skinka att
sätta på bordet, när någon kommer och hälsar på oss. Vad skulle vi med en häst? Folk skulle endast säga, att vi
blivit för hög-färdiga att gå till kyrkan. Skynda, min gosse, och sätt in suggan!»

»Men», sade Jöns, »jag har inte suggan heller med mig; ty när jag hade gått litet längre, så bytte jag bort henne
mot en get.»

»Käre», utropade hustrun, »hur väl du styr med allting! När jag tänker rätt på saken, vad skulle vi med ett svin?
Folk skulle endast peka ut oss och säga: ’De där äta upp allt vad de äga.’ Nej, tacka vill jag en get; nu får jag
både mjölk och ost och har ändå geten på köpet. Gå kvickt ut, barn, och sätt in geten!»

»Töva litet», sade Jöns, »jag har inte geten heller med mig; ty längre fram bytte jag bort henne och fick ett



vackert får i stället.»

»Är det möjligt?» svarade hustrun. »Är det inte, som jag säger? Du gör mig allting så
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geten? Jag skulle väl förlorat halva min tid med att klättra i bergen efter henne. Nu sedan jag har ett får, skall jag
få både ull och kött i huset. Gå, min gosse, och sätt in fåret!»

»Det värsta är», sade Jöns, »att jag icke har fåret mer än alla de andra; ty när jag kommit ännu litet längre fram,
bytte jag bort det mot en gås.»

»Nej, nu får jag lov att säga tack», sade hustrun. »Vad skulle vi med ett får? Jag har varken spinn-rock eller karda
och ville visst inte ha allt det där besväret att klippa till och sy kläder. Vi kunna köpa kläder hädan-efter som
hittills. Nu skall jag däremot få en gås-stek, som jag så mycket längtat efter, och dessutom fint dun till min lilla
huvud-kudde. Fort, barn, och sätt in gåsen!»

»Om jag bara hade henne», sade Jöns; »men ser du, när jag hade gått litet längre, blev jag så hungrig, att jag
måste sälja gåsen och köpa mat för att icke svälta ihjäl.»

»Nå, Gud ske lov, att du det gjorde!» utropade hustrun. »Allt vad du gör är precis, som jag önskar. Himmeln vare
lovad, att jag har dig välbehållen hemma igen — du, som sköter allting så väl, att jag behöver varken get eller
gås, varken svin eller ko.»Gåtor.

Vilken likliet är det mellan fiskaren och

spindeln?

Vad är det, som är en del av människans kropp och på samma gång ett längd-mått?

Hönan och ank-ungarna.

Man låter stundom höns kläcka ut andra fåglars ägg. En gång lade man en höna på ank-ägg, och när ungarna
voro ut-kläckta, vårdade hon dem lika ömt, som om de varit kycklingar. Men då hönan en dag kom ned till en
damm, sprungo alla hennes små foster-barn snattrande ut i vattnet och började simma. Ankorna äro vatten-fåglar.
Hönsen däremot ha stor förskräckelse för att komma i vatten. Hönan blev därför alldeles utom sig och ropade:
»Kluck, kluck!» allt vad hon förmådde, och sprang i förtvivlan längs dammen fram och tillbaka.

En gammal gås sam ute på vattnet. Omkring henne samlade sig ungarna och följde henne än hit, än dit. Då gåsen
en gång kom nära kanten, hoppade hönan ut på gåsens rygg och följde sedan på denna far-kost sina kära små
ungar omkring i dammen, tills de åter behagadestiga upp på det torra. Detta förnyades dag efter dag, tills hönan
slutligen lärde sig, att ungarna ej togo någon skada i vattnet och att hon numera var över-flödig för dem.

Hönan och ank-ungarna.

Att fostra upp små-folk hon tyckt vara lätt, men maken till dessa hon ännu ej sett; hon undrade, var de här barnen
fått i arv denna lust till att slaska med vått.

Själv ville hon aldrig från land-backen vika, och däri var hon och höns-pappa lika. —

Men när de bådo, vad hjälpte att tveka?

De söta små kunde intet man neka!

De slogo med vingen och vaggade bort.

Först sade hon »nej» — så »ja» inom kort.

Hon tänkte: »De finna det ej så roligt, när de bli stora, det är nog troligt.»

Var dag hon sade dem så till slut:

»Barn, alltför långt fån I ej gå ut.»



Och var dag stod hon och klagade bara:

»I drunknen, I drunknen, ack, tan er till vara!» Men såg hon missen till dammen sig ärna, hon bredde ut vingarna
för att dem värna, som om hennes fattiga vingars par kunnat vara alla de små till försvar.

Men de små ej heller förstodo det rätt;de lågo och tänkte också på sitt sätt:

»På böljornas toppar är härligt och soligt. —

— Att mor blir där oppe, när här är så roligt!»

Svarte-Per.

Per hette han, och svart var han, i synnerhet om händerna. »Fy, sådana labbar!» sa’ Kisse Katt, som satt på dörr-
tröskeln. Och kissen skakade på huvudet och spottade på sina egna tassar och tvättade sig både morgon och kväll
och många gånger om dagen.

Så var det en dag, då Per mötte Lill-Anna från grann-gården. »Vart skall du hän, Lill-Anna?» sade Per. — »Jag
skall gå till mor på Håga med bärena mina.» Hon hade korgen sin full med blå-bär. »Får jag bli med?» frågade
Per. — »Vägen är fri», svarade Lill-Anna.

Så kommo de till Håga. Och hon, mora, blev glad, kan ni veta. Hon kokade kaffe åt dem och ville, att de skulle
rensa bären under tiden.

»Ja, det kunde de», mente Lill-Anna. »Det skulle vara gjort, innan ’mor’ hann blinka», sa’ hon.

Mor på Håga stod borta vid spiseln och ställde med kaffe-pannan, och emellanåt tittade hon på barnen. Men då
hon fick se Pers svartalabbar mitt oppe i bären, så ropade hon: »Jag tänker Per får rensa sina egna tassar först,
jag. Kom hit och tvätta dig, Per.»

Men det ville icke Per. Han satte i väg från både kaffe och bär och Lill-Anna. »Hon var så stor på sig, hon, mor
på Håga», tänkte Per. »Hade inte hennes man varit smed, kanske? Hon var väl van vid svart, hon.» Per ville gå
rakt till bröllops-gården, han. Där skulle han få finare sällskap. Han visste, att det var bröllop i en grann-gård.

Ja, så kom Per till bröllops-gården. Bruden kom just ut på trappan och fick se Per. »God dag», sa’ Per. Händerna
hade han i byx-fickorna.

— »God dag», sa’ bruden, »fryser du om händerna nu mitt i sommaren?» Så gick hon in efter en kaka åt honom.
När hon kom ut igen, räckte Per fram händerna. »A nej, sådana händer», sade bruden och skrattade, så att alla
gästerna kommo ut.

»Vad heter den pojken?» sade en. — »Ä, det är bara Svarte-Per oppe från backen», sade en annan. »Svarte-Per,
Svarte-Per!» ropade de.

Och pojken for av från bröllops-gården utan kaka med skrattet efter sig. Och Per sprang, och han tyckte, att
fåglarna också voro med om det. »Kra, kra!» skrek kråkan.» Ho-ho, ho-ho!» skrattade göken. Men trasten var
allra värst:»Vill du inte tvätta dig! Vill du inte tvätta dig!» sjöng han.

Och Per sprang, och tårarna trillade, och så torkade han sig med de svarta fingrarna. Och så blev han svart som
sot i ansiktet också.

Men så fick han se Lill-Anna komma springande. »Nu skall jag då riktigt skrämma henne», tänkte Per och kröp
ned i diket. Anna sjöng. »Buu!» skrek Per. »Nu kommer jag och tar dig!» Och lill-Anna till att springa och Per
efter på alla fyra och flaxade med armarna. »Buu! Nu tar jag dig!» Och så tog han henne. Och Lill-Anna skrek,
så att Per blev rädd. »Tyst då, Lill-Anna! Det är ju jag, det är ju bara jag.»

— »Så svart som du är, kan en väl bli rädd för dig», sade hon. »Jag vill aldrig leka med dig mera, aldrig, Svarte-
Per.» — Då knöt Per handen för att slå till henne. »Kallar du mig också så?» sade han. Men Lill-Anna såg så på
honom, att han skämdes ända in i hjärte-roten. Och så gick hon.



' Så var det kväll. Lill-Anna var ute och sprang över backen. Solen gick just ned bakom skogen, och luften var
full av doft från gräs och blomster. »Men vem är det, som ligger där?» sade hon. I back-sluttningen nere vid älven
låg

O O

en liten en med huvudet på armen. Lill-Anna gick ned till honom. Lätt var hon på foten, men ändå hördes det allt
i gräset. Men hanrörde icke på sig. »Per!» — Det kom inte något svar. Då satte hon sig ned på huk bredvid
honom. Men han blev liggande med näsan mot marken. »Per!» Hon lade armen om halsen på honom.

Då tyckte han, att han måste lyfta på huvudet, men då hade Lill-Anna så när ramlat bak-länges ner i älven. »Men
Per!» ropade hon. »Du har ju tvättat dig!»

Snygge-Kalle och Snuske-Pelle.

Kalle Snygg ren-tvättad var — det var pojke alla dar!

Han förstod att vatten bruka — därför var han ingen kruka — främst i leken han sig ställde och var tapper, när
det gällde. Snuske-Pelle, hans kamrat, kunde göra var en flat.

Han var drumlig, dum och svart.

Hade jag blott pojken fatt, vilken fröjd att pojken skölja uti in-sjöns klara bölja!

Innan du till skolan går, laga, att du väl dig tvår!

Ren om öron, mun och händer, ren om hals och ren om tänder,sådan skall den pojke vara, som man kan för
»snygg» förklara. Annars kan du — skam att säga

— Snuske-Pelles rykte äga.

Renhet älska bör var man — då han lycklig bliva kan — ren på ytan, ren i själen, ren från hjässan ner till hälen.

Askepilten, som åt i kapp med trollet.

Det var en gång en man, som hade tre söner. Han var fattig och gammal och svag, och sönerna hans ville icke
taga sig något till. Till gården hörde en stor skog. I den ville fadern att sönerna skulle fälla träd och hugga ved. Så
skulle de sälja och se till att få något avbetalt på gälden på gården.

Långt om länge fick han den äldste sonen åstad att hugga i skogen. Men då han just börjat hugga i en gammal
skäggig gran, kom där ett stort tjockt troll fram till honom.

»Om du hugger i min skog, skall jag dräpa dig», sade trollet.

Då gossen det hörde, kastade han yxan ifrån sig, lade benen på ryggen och gav sig hem, det fortaste han kunde.
När han kom hem och talade om, vad som hänt honom, sade fadern, att hanvar ett harhjärta. Trollen hade aldrig
skrämt honom från att hugga it skogen, då han var ung, sade han.

Andra dagen skulle den andra sonen åstad, och då gick det honom precis på samma sätt. När han huggit några tag
i granen, kom trollet och skrek: »Om du hugger i min skog, skall jag dräpa dig!» Gossen tordes knappt titta på
trollet, slängde yxan ifrån sig och tog till fötterna minst lika fort som brodern. Då han kom hem, blev fadern åter
vred och sade, att aldrig hade han låtit skrämma sig, då han var ung.

Tredje dagen skulle den yngsta åstad. »Ja, du Askepilt, du, som aldrig varit bortom stug-knuten, du skulle allt
reda dig mot trollet, du, din stackare!»

Han svarade icke något på det, han, Askepilt en. Han bad bara att få en duktig mat-säck med sig. Modern hade
intet sovel utan satte därför grytan över elden med mjölk i för att ysta litet åt honom.

När osten vart kramad ur vasslen, stoppade Askepilten den i sin skinn-ränsel och gav sig i väg.

Då Askepilten kom i skogen, började också han hugga i den stora granen. Strax kom trollet fram och skrek: »Om



du hugger i min skog, skall jag dräpa dig!»

Men gossen lät sig icke skrämma, han. Han sprang bort till ränseln, som hängde på engren, tog fram osten och
kramade den, så att vasslen skvatt om den.

»Tiger du icke», sade han till trollet, »så skall jag krama dig, som jag kramar den här vita stenen.

»Nej, kära, skona mig», bad trollet, »så skall jag hjälpa dig hugga.»

Ja, på det villkoret slapp trollet att bli kramat. Och som det var starkt och duktigt att hugga, så höggo de en hel
hop ved på dagen. Då det led mot kvällen, sade trollet: »Nu kan du följa mig hem. Det är närmare hem till mig än
hem till dig.»

Ja, gossen gick med. Och när de kommo hem till trollet, så skulle det göra upp eld i spiseln, medan Askepilten
skulle hämta vatten till gröten. Men där stodo två stora järn-ämbar, så tunga, att han inte en gång orkade röra det
ena ur fläcken. Då sade gossen:

»Det är inte värt att bära med de här fingerborgarna. Jag går så gärna efter hela brunnen,

jag.»

»Nej, käre vän», sade trollet. »Jag kan inte mista min brunn. Gör upp elden du, så går jag efter vattnet.»

Då trollet kom tillbaka med vattnet, så kokade de en duktigt stor gryta gröt.

»Vill du som jag, så äta vi kapp», sa’ gossen.»Får gå», sa’ trollet, ty i det trodde det allt, att det skulle stå sig.

Askepilten tog oförmärkt skinnväskan och band den frampå magen. Så satte de sig ned vid grytan och började
ösa i sig. Men pojken öste mer i ränseln än i sig själv. Då ränseln blev full, tog han upp sin fäll-kniv och skar ett
hål i ränseln. Trollet såg på honom men sade ingenting.

Då de ätit en god stund till, lade trollet bort skeden.

»Nej, nu orkar jag inte mera», sade det.

»Du skall äta», sade gossen, »jag är knappt halv-mätt än, jag.»

»Hur bär du dig åt?» sade trollet.

»Ä, jag skar ett hål på magen, och sen äter jag så mycket jag vill», sade pojken.

»Men det gör väl gruvligt ont, det?» sa’ trollet.

o

»A, ingenting att tala om», sa’ pojken.

Då gjorde trollet, som gossen sade, och skar en lång skåra i magen sin. Och du kan väl förstå, hur det gick med
trollet, det satte livet till. Men gossen tog allt silver och guld och alla dyrbarheter, som trollet hade i berget, och
gick hem med det. Och så kunde Askepilten, så liten han var, allt betala av något på gälden.Lek-kamraten.

Nere i stugan satt björn-föraren och åt kvälls-mat. Björnen stod bunden ute bakom en ved-stapel, den stackars
Nalle, som ej gjort en människa för när; hungrig och trött såg han ut.

Uppe på vinds-kammaren lekte tre små barn; det äldsta var sex år, det yngsta icke mer än två. Klask, klask! kom
det uppför trappan; vem kunde det vara? Dörren sprang upp, och in kom Nalle, den stora, ludna björnen. Han
hade ledsnat vid att stå nere på gården och hittat på att kliva uppför trappan. Barnen blevo så förskräckta för det
stora, ludna djuret, att de kröpo vart i sitt hörn, men han fann dem alla och nosade på dem men gjorde dem intet
ont.

Det är bestämt en stor hund, tänkte de, och så klappade de honom. Han lade sig på golvet. Den minste gossen
vältrade sig ovanpå och gömde sitt gul-lockiga huvud i hans tjocka, bruna päls. Nu tog den äldste gossen sin
trumma och slog, så att det dundrade efter, och björnen reste sig på bak-benen och började dansa. Det var roligt,



det!

Gossarna togo sina gevär. Björnen måste ha ett med; och han höll det alldeles riktigt. Det var en präktig
lekkamrat, de hade fått! Och så gingo de: ett tu, ett tu! —Då kom någon i trappan. Det var barnens mor. Lik-blek
av förskräckelse stod hon där. Men en av gossarna nickade mycket förnöjd och ropade: »Mamma, vi bara leka
soldater!» — Men efter kom björnföraren, och så vart leken slut.Barnens egna jul-pengar.

Tant Sofi har kommit med tåget från staden och sitter nu hos sin goda vän på landet och hennes fyra småttingar.

De sitta kring lampan, och barnen vänta, att tant Sofi som vanligt skall berätta någon saga för dem.

»Nå, vad säga ni, om jag i afton inte alls berättar någon saga för er?» säger hon.

»A, tant!» utbrister Arvid med besviken min. Flickorna säga ingenting, men allas ansikten ha blivit så långa, så
långa.

»Men om ni nu skulle få höra något bättre än en saga, vad skulle ni då säga?» säger tant.

»Bättre än en saga!» utbrister Märta. »Hur kan det vara möjligt!»

»Jo, nu vill jag berätta för er, vad jag nyss hört av en vän om hennes brors-barn. De äro fyra stycken alldeles som
ni och ungefär lika gamla. De förtjäna själva de pengar, de köpa jul-klappar för.»

»Hur går det till?» frågar Arvid.

»Jo», säger tant, »de försaka dagligen en bit socker till kaffet eller teet. Det blir snart rätt många socker-bitar.
Sedan köper deras mamma tillbaka sockret efter vikt. Ibland för-t

saka de en kaka eller karameller eller dylikt och få i stället slantar, som de lägga i en ask eller spar-bössa. Det
händer också, att de få en slant av far eller mor eller faster. Men aldrig springa de och köpa snask för sina slantar,
utan ned i spar-bössan eller asken gå de. På så sätt ha de en sparad penning att köpa för, när julen kommer; och
de kunna ge gåvor åt sina kära.»

»Det var ett härligt påhitt, tant!» säger Arvid. »Vi börja genast i morgon på samma sätt! Säg, systrar, ska’ vi
inte?»

Jo, systrarna äro med om saken och vilja genast börja.

Nästa dag gå tant Sofi och de större barnen till närmaste bod och köpa tre pappers-påsar. När de komma hem,
skrivas deras namn på påsarna, och var och en tar en bestämd plats för sin påse i skänken. Och nu börjar
samlandet. Och så komma sparbössor eller askar fram för samlande av slantarna. Var och en sätter sitt namn eller
märke på sin och sätter den på en lämplig plats. — Den minsta lilla gossen var för liten att ännu vara med om
sparandet.

Dag efter dag växa socker-påsarna, bli större och tyngre. Om fyra veckor äro de fulla, och då blir det vägning av.
Mamma köper ett kilo socker av vartdera barnet, och i varje bössa faller 64 öre ner. Där ligga redan förut en hel
rad slantar, som en och en ramlat ned.Så sparas det ännu en månad och litet till. Och när tant och mamma resa till
staden, få barnen följa med och köpa julklappar för sina pengar.

»Så mycket pengar vi ha!» ropar Arvid, när bössorna tömmas. »Aldrig trodde jag, det kunde bli så mycket! Nu
kunna vi ge julklappar åt alla, alla! Aldrig har jag haft en så rolig jul!»

I Tomte-bo.

Det är brått i Tomtebo till julen, mån I tro,

alla tomte-nissär måste riktigt gno

för att hinna allt vad Tomte-kung befaller.

6—193748 S. Almquist, Barnens andra läsebok.»Hjälp Maria, du, ifrån klockan sju», han till liten Rödhätt-tomte
säger.



»Hon har trassligt garn, stackars lilla barn, och små stunder blott att virka äger.»

»Och du, Flinke-ben, kila bort till Sten, smyg försiktigt in i förstu-kammarn. Snickra på hans pall, som till
mamma skall, men för all del bullra ej med hammarn!»

»Anna-Lisa har önskat sig en rar liten dock-mamsell med lock, som flyger. Säg till hennes far önskan, som hon
har, innan sömnen från hans läger smyger.»

»Lat var, tror jag visst,

Greta nu till sist, då hon sina läxor skulle läsa.

Oordentlig med.

Gå du, Flit, dit ned, och i drömmen henne giv en snäsa.»»Skyn den, tomtar små, till de rika gå, lägg där in ett ord
för dem, som lida! Gå till fattigt hus, sprid där trevnad, ljus, och den sorgsne lär att hoppas, bida!»

»Korn-fylld kärve må alla fåglar få!

Sist av allt, far upp, bed nordanvinden vacker jule-snö över jorden strö, jul-dröm ge åt asp och björk och linden!»

Gåta.

Det finnes många slags hus. Jag vet ett litet hus. I det finnas fem små rum, och i varje rum bo två små barn. När
de äro späda, äro de vita och mjuka, men när de bli äldre, bli de svarta och hårda. Ingen dörr och inga fönster har
huset. Runt omkring det sitter en lös och tjock mur och utanför muren en tunn, tunn vägg, röd och glatt och fin.
Ack, vad gossar och flickor tycka om den muren! — Men huset och barnen kasta de bort.Lilla Sigrid.

Sigrid, mammas lilla hjälp-reda i hus-hållet, som kunde både duka bordet och duka av det, sopa bröd-smulorna
av duken och göra fint i brödkorg och skorp-korg och mycket mer sådant, hittade en dag på, att de smulor, hon på
det sättet samlade, dugde till något. Kunnen I gissa till vad?

Det var vinter och kallt, snön täckte marken, träd och buskar voro också fulla därav, och de stackars små
sparvarna kunde ej finna ett enda litet frö att stilla sin hunger med. Hela skaror av dem slogo ned på snön,
hoppade omkring och sökte något att äta, men kvittrade klagande, ty de funno intet. Det kvittret betydde:
»Hungers-nöd, hungers-nöd!»

Om lilla Sigrid begrep sparvarnas språk, det vet jag icke, men när hon hörde dem, sprang hon ut i skafferiet. Där
hade hon sin lilla korg och i den en hel hop med smulor. I ett huj voro vinter-huvan och koftan på och Sigrid ute
på gården med sin korg. Nu var det slut med sparvarnas hungers-nöd för den gången, ty där lågo alla Sigrids
smulor på snön. »Pip, pip, pip», kvittrade de så glada, nickade, som om de menade: »Tack, tack, tack», och
plockade upp alla smulorna.Barn, kommen ihåg de små fåglarna, när det är vinter!

Sparve-lill.

Snön föll tätt på trädens grenar, föll på stubbar och på stenar, föll på åker, äng och backe, på vår gamla stugas
nacke.

Sparven flyger helt förlägen:

»Vart tog nu min frukost vägen?

Vem har på min middags-rätt denna vita duken brett?»

Liten sparv kan ej arbeta, ' har ej kök, där han kan äta, har ej rum, där han får bo, har ej strumpa, har ej sko.

Men från förra vintern känner han ju barnen, sina vänner, vet, att de vid stugans dörr strö åt honom korn, som
förr.

Och han säger med sitt kvitter, där vid stugans dörr han sitter:

»Ingen nöd med sparve-lill, det må snöa bäst det vill!»Jul-rosor-



Kom, Ingeborg lilla, kom Frida, kom, liten Gösta och Sven, och sitten tyst vid min sida och lyssnen så till en
vän!

Vem, tron I, om julen oss giver av håvor mång’ tusendetal, att ingen förutan bliver i hydda och kungens sal?Och
varför väl, tron I, mamma er kysser mer ömt och hult, och far och morfar detsamma med hjärtat så överfullt?

Tyst, barn, och lägg det på minne, så vill jag säga det nu:

När härliga julen är inne, så delar sig skyn itu.

Kring nattliga djup och kosor, kring jordens dimma och is en ängel sållar ut rosor från himmelens paradis.

Och allt som till jorden de falla, förvandla de rosorna sig.

De ses ej mera, men alla de hitta till dig eller mig.

Och Frida och Ingeborg lilla och liten Gösta och Sven, om I knäppen händerna stilla mot Jesus, små barnens
vän,då viska i himmelens salar Guds änglar i samma minut och le över jordens dalar:

»Se, rosorna, hur de slå ut!»

Lillis jul-afton.

Nu ska ni få höra en historia om en liten flicka, som skulle ha en jul-gran och som alldeles glömde bort den.

1.

Lilli hade en liten bror, som hette Alf. På efter-middagen föreslog Lilli, att hon och Alfskalle få gå ut och åka
kalk-backe. Det var själva julaftonen.

»Jag är bara rädd, att det blir oväder», sade modern och såg ut på den mörka skyn. Men hon ville gärna vara
barnen kvitt en liten stund, medan hon klädde julgranen.

»A, det måtte väl aldrig bli fult väder själva julaftonen», sade Lilli. »Nej, det kunde det väl aldrig», fortsatte Alf,
som alltid sade efter, vad Lilli sade. — Så tog då Lilli på sig sin blå huva med siden-fodret, och modern klädde
på Alf. Han fick snö-sockor och ylle-fodrade kängor, skärp utanpå rocken och små vantar på händerna och så till
sist en varm mössa. Sedan måste han gå runt omkring till alla och säga farväl, som om han stode färdig att resa
till Amerika på ett helt år. Men Alf tog alltsammans lugnt. Äntligen voro de färdiga och hade kommit till dörren.
Då erinrade sig Lilli, att Gertrud borde vara med.

Gertrud var Lillis bästa, käraste och förtroligaste vän. Förra veckan hade det varit Hanna Witt, men Hanna hade
givit en karamell åt Anna Holm, och det blev Lilli så stött över, att hon icke på tre dagar nickade åt Hanna.
Veckan förut var det Marta Berg, men Marta hade sagt, att hon trodde, att Lilli var stursk över det blå sidenfodret
i huvan, och efter det voro Marta och Lilli icke mera vänner. Nästavecka skulle det nog vara slut på vänskapen
med Gertrud. Lilli gick gärna laget runt till alla i skolan ett par gånger om året.

2.

Det var ännu litet solsken, trots den mörka skyn, som drog fram över himmeln, när Lilli hämtat Gertrud och med
henne skyndade framåt vägen. Alf travade efter. Han drog sin kälke uppför backarna, ibland fastnade han i en
gärdes-gård, som de skulle igenom, ibland föll han och låg rak lång på näsan i snön. Han var ändå så lycklig, att
han nådde »Långbacken» utan att ha mist annat än sitt skärp och den ena vanten. Nu åkte de hela efter-middagen
på den långa, skinande skaren.

Du skulle bara sett Alf, hur han kom åkande utför backen med vid-öppen mun; och han hade icke mer begrepp
om att styra än en katt. Det var icke möjligt att få honom att låta bli att skrapa med fötterna i backen hela tiden.
Därför gick också kälken ibland runt med honom som en snurra, och han rullade av som en boll. Men han
kravlade sig upp igen, åkte i väg, och, bäst det var, låg han där igen.

Slutligen begynte han att frysa om fötterna och kom gråtande till Lilli och sade, att det hade kommit något in i



hans stövlar, och detgjorde så ont, så ont. Bättre förstod han icke saken. Men ändå hade han ganska roligt, och
det hade Lilli och Gertrud också, så att de alldeles glömde bort molnet. Det hade nu smugit sig fram över hela
himmeln. Det började mörkna, och en hel virvel av snö-flingor hade en stund gjort luften vit, förrän de märkte
det.

»UfF», sade Alf och pustade tungt. »Det kommer snö ned i halsen på mig!» — »Ja, det gör det verkligen»,
ropade Lilli och stannade tvärt. »Skulle man nånsin ha sett sådant!»

»Hu, det är också så kallt, jag fryser så», sade Gertrud, »och jag tror det är kvälls-vards-dags. Låt oss skynda oss
hem, så fort vi kunna.»

— »Ja, det göra vi, jag är trött på att åka», sade Lilli. »Ja, jag är också trött», sade Alf. »Bara jag kunde få de
stygga stenarna ut ur stövlarna!» jämrade sig Alf.

3.

Så sprungo de hän över åkrarna. Det var ett gott stypke ned ”till landsvägen och dubbelt så långt hem. Där voro
gärdesgårdar att gå över och ett stycke skog att gå igenom. Vinden blev ständigt starkai’e, och snön föll tätare
och tätare.

»Skynda dig, Alf», sade Lilli, som började att bli otålig. »Vad du är långsam! Kom nu!»— Alf kom, så fort han
kunde, men hans ben voro så korta och hans fötter så små, att han icke kunde följa med. Lilli måste vänta på
honom, och hon begynte också frysa. »A, Alf, så besvärlig du är! Jag ville riktigt önska, att jag en gång kunde få
gå ut utan att ha dig dinglande med! — Så, spring nu! Annars går jag ifrån dig!»

»Ja, ja», sade den lilla trötta Alf och började springa. »Jag skall springa så fort, men jag är så trött; var så snäll
och tag mig i handen, Lilli!» Men Lilli hade stuckit bägge händerna i kapp-fickorna för att värma dem och
låtsade, som om hon icke hörde. Det gjorde så ont i Alfs bara fingrar, och snön föll på dem.

Mörkret kom hastigt. »Om bara icke den förargliga Alf vore med, så vore vi hemma nu», sade Lilli till Gertrud,
och hon sade det så högt, att Alf hörde det. »Jag tror vi komma för sent till jul-granen. Det är bäst vi gå ifrån
honom.»

— Alfs läppar darrade, och Lilli hörde, då hon sprang, att han kom travande fortare och fortare efter dem. »Jag
skall icke vara förarglig», ropade han. »A, gå inte ifrån mig, gå inte ifrån mig!»

Lilli såg sig icke om. Hade hon gjort det, så hade hon sett en blå-frusen hand, som torkade två stora tårar bort
från två stora ögon. — Det blev allt mörkare och mörkare. Snön for i ögonenpå dem, så att de icke kunde se
någonting, och den skarpa vinden ven och skar dem i ansiktet. Alf sväljde de två nästa tårarna, som ville fram,
och travade duktigt på, men han blev ändå allt längre och längre efter, och Lilli gick ifrån honom.

»Skynda dig, Alf, skynda dig!» ropade hon utan att se sig om. »Jag kan ej vänta på dig längre. Du hittar ju vägen
hem, så att du kan komma efter. Men du får skynda dig, om du vill se julgranen!»

4.

Alf halkade på den frusna snön, föll och arbetade sig upp igen, och så bar det i väg med förtvivlans fart. Nu kom
han in i skogen, men där var det ändå mörkare under träden, och vinden tjöt mellan dem. — »Lilli, vänta på mig,
vä-änta på mig!» snyftade han. »Lilli, var så snäll och vänta på Alf!» — Men Lilli hörde icke.

— »Jag har något att säga dig, vänta, jag har något att säga dig!»

Han såg icke längre Lilli. Han stannade och blev stående. De mjuka snö-flingorna hade blivit is-bark; de stungo
hans kinder och ögon.

Han kunde icke längre se vägen, och han såg icke heller himmeln. An satte han sina blå-frusna fingrar i munnen,
än i håret, men han kunde icke få dem varma. Kängorna voro likakalla som snön, rocken höll icke heller mot den
skarpa vinden. »Lilli, kom tillbaka!» ropade den stackars Alf och gjorde ett svagt försök att komma ^vidare. »Jag



skall icke vara besvärlig mera. Ä, varför vill ingen komma efter Alf!»

— Men där kom ingen.

5.

När Lilli trädde in i stugan där hemma, ropade hennes mor emot henne: »Men Lilli, var är Alf?» Hon svarade:
»A, alldeles efter oss; han var så långsam, så ...» Mera hann hon icke säga; hon blev så ängslig, så ängslig.
Modern störtade ut för att se efter sitt barn; Per sprang ut efter henne. Ingen tänkte på att tända något ljus eller
granen. Kvälls-maten stod orörd på bordet, och elden slocknade ut i spiseln. Mormor satt framför spiseln och
försökte sticka, men hon såg icke, hon fick sluta därmed. Inkrupen i ett mörkt hörn satt någon alldeles ensam,
hopsjunken på golvet. Det var Lilli. Hon hade ännu icke sagt ett ord; hon hade försökt mer än en gång att ropa:
»O, mormor, tror du, att vi få rätt på honom, tror du, att Alf fryser ihjäl?» men hon kunde icke. »Jag önskar jag
kunde gå och säga honom, att jag ångrar mig så, så», tänkte hon.

Hon kunde ej få fram ett ord. Hon tordes icke påminna om, att hon satt där; hon villehelst vara glömd. Men hon
tänkte så mycket mer. Hon tänkte på Alf, hur han om rnornarna brukade springa i sin lilla skjorta och kasta
kuddar på henne. Hon var icke alltid så god på honom då, men rar var han. Hon såg honom för sig på gården, hur
han kastade snö-boll, med vantar på sina små händer. Hon tänkte på hans stora ögon och trinda kinder och på
hans roliga, platta näsa, när han tryckte den mot rutan och tittade in i stugan för att skrämma mormor. Tänk, om
hon aldrig mer skulle få se honom igen! Nu kom hon ihåg, hur han sprang efter henne och ropade, hur hans små
ben icke hunno med. Det var lång väg för sådana små fötter, det skulle hon tänkt på! — Hon kom ihåg, hur han
strävade framåt i snön; hon tyckte hon hörde: »Vänta, Lilli, vä-änta på Alf!» Den stackars lilla Alf! Och om han
nu aldrig mer skulle bedja Lilli vänta på sig! Om hon nu aldrig skulle få säga honom, att han icke var besvärlig.
Om han skulle gå upp till himmeln och tala om för änglarna där, att Lilli hade kallat honom den besvärliga Alf!

6.

»Tst!» sade mormor, »vad är det?» — Det var klinkan på förstu-dörren. Pers steg hördes, hans röst och moderns,
men ingen annans. Dekommo in, betäckta med snö. Per bar ett bylte på armarna. Det var också täckt av snö, det
rörde sig icke.

Nu vände Lilli ansiktet mot väggen in i hörnet och höll upp händerna för ögonen. Hon tordes icke se upp. Men
med ens reste sig byltet upp. »Jag vill gärna ha kvälls-mat», sade en röst så lik Alfs, som någon röst kunde vara.

— Jag vet en liten flicka, som den aftonen tackade Gud.

På det sättet gick det till, att Lilli alldeles glömde bort sin julgran. Men så var den ju lika vacker till nästa dag.

Julgranen.

Granen står så mörk och grön under glans och glitter.

Julens stjärna, blid och skön, högst i toppen sitter.

Bloss och ljus glimma klart i vårt hus, underbart.

Granen står så mörk och grön under glans och glitter.Kommen hit och tan i ring! Dansom muntra alla!

Medan glatt vi svänga kring, må vår julsång skalla.

Lekom vid granens stam, som står blid, allvarsam.

Må vi dansa granen kring, se uppå den alla!

Må vi ock i glam och glans bära allvar inne; må vi under fröjd och dans fasthet ha i sinne!

Käckt vårt mod, glad vår lek, varmt vårt blod, fritt från svek!

Stadigt mitt i blossens krans klara stjärnan brinne!

Jul-psalm för barn.



När, Jesus, hit du kommen var, en stjärna brann på himlen klar. Sen dess finns ej så stjärn-lös sti att ej ett barn
kan hitta dig.

193748 S. Almquist, Barnens andra läsebolc.År världen ej en rosen-gård, jag är likväl i änglars vård.

De bära ock till mig sitt bud, sitt: Ära, ära vare Gud!

Jag vill ditt barn så gärna bli.

0, milde Jesus, stå mig bi!

0, du, som föddes utan men, du vill mig göra god och ren.

Förutan dig är jag så arm.

Du upptog barnen till din barm. Din godhet mig ock giva vill det rike, som hör barnen till.

Du, som på fästet stjärnor satt, vad ger jag dig för gyllne skatt? Ett vet jag, som dig täckes väl: en barna-bön, en
barna-själ.

0, Jesus, när i himlens sal Guds barn insamlas utan tal, giv mig bland dem till evig tid en salig fröjd och
julefrid!*0-

Nyåret.

Det ringer, det ringer till midnatt i tornet, och väktaren springer att blåsa i hornet, och klockan hon slår:

God natt, gamla år!

God dag, nya framtid, som ljusnar till vår!Knäpp nu dina kära, oskyldiga händer, mitt barn, till Guds ära, när nyår
sig tänder, och tacka nu, böjd, med brinnande fröjd din evige Fader i himmelens höjd!

Så vilja vi börja, så vilja vi sluta, så vilja vi sörja, så vilja vi njuta med Gud i all tid vårt levernes strid.

Guds helige Ande oss give sin frid!

Månaderna.

Januari börjar året, februari kommer näst, mars, april ha knopp i håret, maj och juni blomma mest, juli, augusti
och september, härlig sommar är det då, men oktober och november och december äro grå.Tretti dagar ha
november, april, juni och september, tjugu-åtta en allen, alla övriga tretti-en.

I skolan, l.

Knut var en liten stads-gosse, sex år gammal. Hans föräldrar hade en stor trädgård, där Knut sprang omkring med
sin lurviga kamrat Tom och lekte av hjärtans lust. Men så skulle han också börja att lära sig något, och det var en
sak, som han ej gärna ville höra talas om.

En morgon, då han som vanligt stod hos sin mor och litet otåligt lät henne kamma sitt hår, sade hon till honom:
»Kan du ej stå stilla en liten stund och hålla huvudet rakt? Det måste du lära dig, ty om ett par dagar heter det: gå
i skolan, sitta stilla, vända huvudet uppmärksamt mot lärarinnan och spetsa öronen, så att inte ett ord undgår dig.»

»Men, mamma», svarade Knut, »jag vill ej gå i den tråkiga skolan.» — »Nå nå, man kommer inte att länge fråga
dig», svarade modern. »Men, Knut», fortsatte hon, »den snälla lärarinnan håller så hjärtligt av alla små barn. Det
kan du få höra av dina äldre lek-kamrater, somredim gå i skolan. Alla tycka de så mycket om hen.e.»

Nu var Knut i ordning. Han sprang ut i trädgården och lekte med sin vän Tom; och skola och lärarinna voro snart
glömda.

Då Knut nästa morgon åter stod hos sin mor, höll han huvudet mycket stadigare. Plötsligt frågade han: »Mamma,
hur många dagar är det ännu, tills jag skall gå i den tråkiga skolan?» — Modern svarade: »En dag och så en till.
Men varför säger du ’den tråkiga skolan’? Hon är tvärt om riktigt rolig. Mitt på väggen är Frälsarens bild, då han
välsignar barnen. Till höger och till vänster hänga stora, präktiga bilder av konungen och drottningen; dem skulle



du allt bra gärna vilja se-»

»Ha de krona på huvudet?» frågade nu Knut. — »Ja visst», svarade modern. Och hon fortsatte: »Under
Frälsarens bild har lärarinnan sin plats. I sitt bord har hon vackra bilder, som hon visar för barnen.»

»Mamma, får också jag se dem?» frågade Knut. — »Det får du nog, min gosse, om du går flitigt i skolan och är
lydig och snäll», sva-rado modern. Hon fortfor med sin beskrivning: »Lärarinnan lär sina barn många saker. Hon
lär dem att själva läsa i de vackra bild-böckerna, att räkna sina kakor och äpplen och att räkna ut, huru långt det
är till julaftonen. Och sålär hon dem att skriva. Nå, säg nu, Knut, är det ännu en tråkig skola?»

Gossen såg mycket gladare ut, skakade nekande på huvudet och skyndade genast ut till sin Tom i trädgården.

Andra morgonen frågade Knut modern: »Huru många dagar är det nu, tills — ja, du vet väl?» — Modern svarade
leende: »Du menar, tills du får komma i den kära skolan? Det blir i morgon. Då går jag med dig till den vänliga
lärarinnan och till de många barnen, och sedan kan du aldrig mer ha tråkigt.»

Därpå tog modern fram en i rött band inbunden bok och en tavla och en förgylld griffel samt lade allt detta i
Knuts åsyn i den nya lä-der-ränseln. Och så hängde hon ränseln över gossens skuldra. Hans hjärta klappade nu
högt av glädje och mod. Med högtidliga steg gick han fram och tillbaka i rummet och skilde sig ej på hela dagen
från sin ränsel. Till och med om aftonen tog han den med sig i sängen. Han drömde om konungen, drottningen,
ränseln, lärarinnan och skolan.

Äntligen inbröt morgonen, och Knut väntade på skol-timmen som en modig soldat, som drager i fält. Redan en
hel timme i för-väg stod han med sin ränsel i mat-rummet. Nu kysste modern sin gosse och sade: »I Guds namn.»
— Fadern lade sin hand på Knuts huvud; och såJL°i

gingo moder och son under högtidlig tystnad till skolan.

2.

Då lilla Knut efter två timmar åter kom hem, frågade modern honom: »Nå, Knut, hur har det gått för dig i
skolan?»

Knut var nästan förändrad och såg nära nog ett helt år äldre ut, då han trädde in i rummet. Han tog av sig mössan,
lade den på en stol, spände av sig ränseln, gick så med stolta steg och hög-buret huvud fram till modern och slog
kraftigt i hennes framräckta hand till hälsning. Sedan skakade han på huvudet och ropade med hög, glad stämma:
»Det var visst ingen tråkig skola! Det har gått bra för mig, mamma, och nu skall jag berätta för dig om skolan.»

Det förekom gossen, som vände han tillbaka från avlägsna främmande land och som nu alla borde vara nyfikna
att få höra hans äventyr. — Nu begynte han: »Du har rätt, kära mamma, jag tycker redan riktigt bra om skolan.
Och lärarinnan, hon är glad och vänlig som du, när du leker med mig eller talar om sagor för mig. — Först ställde
hon oss alla i en rad och räknade upp våra namn — vet du, icke Knut, utan Alm, som pappa heter. Jag heter alltså
nu Alm, och ingen annan än du, pappa och så l>na — Lena var hans förra barn-piga — fåkalla mig för Knut; alla
andra ska’ kalla mig för Alm. — Sedan gav lärarinnan oss våra platser i bänkarna; och därför att mitt namn börjar
med A och detta är den första bokstaven i alfabetet, så fick jag sitta främst. Sedan kom Berg, därefter Collin —
så heter grannens Frans

— och sedan alla de andra barnen.

Då vi nu alla sutto, många bänkar fulla, skulle vi stå upp och bedja. Och alla fingo vi till slut säga: »Amen.» Så
satte vi oss ned igen. Sedan skulle vi lägga bägge händerna på bordet och låta dem ligga stilla där. Detta var allt
litet svårt, jag hade så gärna velat riva mig i huvudet; men jag rörde ändå inte ett finger. Sedan skulle vi läsa. Nu
vill jag visa dig, vad jag lärt mig.»

Knut — eller, för att icke göra honom ledsen, vilja vi säga Alm — öppnade nu sin ränsel, tog fram sin bok och
begynte: »Ser du här, mamma, detta tecknet? Det kallar man en bokstav, därför att det står i en bok. Det ser
alldeles ut som ett mycket litet hus, där man kan spärra in flugor; här äro väggarna, och där är taket. Det tecknet



heter a, men man skall hålla ut tonen, så att det klingar länge.»

Nu såg gossen ^på modern, om hon icke vore förvånad, vilket hon naturligtvis också var. Sedan fortsatte han:
»Denna bokstaven är en liten gosse, som går ute i regnet. Ser du den lilladroppen, som faller ned på honom? Han
heter i.

— Och nu kommer en rolig en. Det är två gossar, som ha bägge fötterna samman-bundna. Den bokstaven heter
u.»

Nu slog Knut Alm igen sin bok och sade: »I eftermiddag få vi lära oss flera. Man kan icke lära sig allt på en
gång, har lärarinnan sagt.

— Men detta är icke allt; jag kan ännu mera.»

— Nu tog han fram sin tavla, satte griffeln ordentligt mellan tummen och det rakt utsträckta pek-fingret och
började så att draga ett lod-rätt streck. Sedan förklarade han för modern: »Ser du, det är ett streck. Nu skriver jag
ett till; ett och ett äro tvä streck. Nu drager jag ännu ett; ett och ett och ännu ett äro tre streck. Men jag kan också
skriva det på ett annat sätt. Nu skriver jag två streck nära intill varandra och det tredje ett stycke därifrån. Då
säger jag: två streck och ett streck äro också tre streck.»

Knut drog ett djupt andetag, såsom ville han hämta sig efter en stor ansträngning, lade in tavlan och fortsatte
sedan: »Men lärarinnan har också talat med oss om barnet Jesus, och så har hon berättat om en skön trädgård;
och detta var ändå det allra bästa. Där måste det ha funnits ändå bättre äpplen än i vår trädgård. Men Adam och
Eva fingo inte äta av alla träden. Nu undrar jag, om de också voro lydiga!

/— Men, kära mamma, giv mig nu en smör-gås, ty jag är så hungrig!»

Modern gav honom det han begärde, och aldrig hade en smörgås förut smakat Knut så bra. Sedan sprang han
med Tom på gården och i trädgården. Under tiden ropade han till modem: »Mamma, låt oss få äta middag kl. 1,
ty lärarinnan har sagt, att vi på slaget 2 åter ska’ vara i skolan. — Ack, vad det är roligt i skolan!»

Vad skall jag bliva?

Jag står och tänker på, vad jag skall bliva för karl i världen, när jag bliver stor.

Helst blev jag prins på månens blanka skiva; ett stjärne-halsband gav jag då åt mor.

Men mycket högt lär granna månen sitta, och vägen dit kan själva far ej hitta.

Skall jag bli krigs-man? — Nej, jag vill ej skjuta ihjäl en mänska, fast jag bössa fått.

Då tror jag förr, jag köper mig en skuta och lastar den med knäck och annat gott; men om jag då blir sjuk i blåsigt
väder och smörjer ner min väst och helgdags-kläder!

Jag lantman blir, har kossor, lamm och hästar, en hund, små duvor, grisar, getter, höns,en egen vagn; och när jag
prosten gästar, så kör jag själv, och bakpå sitter Jöns.

Men svårt är valet, stor skall jag dock bliva. Nu får jag först gå in och lära skriva.

Gåta.

Ett litet ting i vår ring,

långt mindre än en fluga; i mat, men ej i steJc, i dans, men ej i lek.

Den lille brev-bärarens julafton.

Ett minne från Skåne

Ola Skräddare var »väske-man».

Det vill säga, att han två dagar i veckan gick till stationen och hämtade byns post. I präst-gården tömdes den
stora post-väskan, och sedan avlämnade gubben övriga brev i gårdar och hus, när han gick hem. För besväret fick



han en slant, en sladd mjölk eller en klick smör hem till barnen. Och sådana gåvor voro synnerligen välkomna, ty
skrädderi-yrket ger icke mycket, sedan ögonen börjat slå fel.Visst var det drygt att i ur och skur gå de två milen,
men även en liten slant är god att ha i ett fattigt hem och räcker länge med sparsamhet. Och därför knogade
gubben åstad, år från år, fast stegen voro tunga och ryggen krökt.

Men en vinter lågo drivorna höga, och stormen ven över slätten. Efter en av sina turer blev väske-mannen sjuk
och måste gå till sängs. Då gick Nils, hans äldste son, till prosten och bad att få gå med väskan i sin fars ställe.
Han var visserligen bara tio år men en rask och pigg pojke, som inte var rädd för besvär utan gärna ville göra
nytta och hjälpa sin far. Prosten tyckte, att han var bra liten, och var rädd, att han skulle försumma skolan. Men
läraren intygade, att Nils var en pojke, som kunde sina stycken; och den lille fick sin vilja fram. Ni kan tro, att
han var förtjust!

Visst var han inte så litet rädd för de stora hundarna, fast han hade sin fars stora kryckkäpp med sig. Men han
läste en psalm-vers och kände sig stark i med-vetandet, att han var stadd i ärliga ärenden.

Själva julafton inföll på en post-dag. Det var stark snöyra, men Nils gladde sig i hoppet att få med sig hem litet
smått och gott till julglädjens höjande. Tänk, om riks-dags-mannen hade brev i dag! Förra julen hade far fått
50öre. Finge han bara hälften så mycket i dag, skulle han kunna köpa ris-gryn hos handlaren till julgröt. Det
vattnades i munnen vid den tanken. Han kunde inte låta bli att skratta, när han tänkte på, hur lille Per skulle moja
sig. Ty han var då den mat-friskaste av alla sju syskonen.

Redan på morgonen, då Nils hämtade väskan i prästgården, blev han bjuden på kaffe och bullar. Dagen började
riktigt bra, tyckte den lille brev-bäraren. Och han strävade tappert mot blåst och snö-glopp. Han tänkte på julens
betydelse och hur den bringar barnen glädje i rika och fattiga hem.

Så utmålade han för sig, hur skönt det skulle vara, om de hemma hade gran och grenljus och lut-fisk och
julklappar. Han hade en gång sett, hur barnen i prästgården hade det julafton. Själv skulle han ha hela, höga
stövlar och en lång rock med kapu-schong att dra över mössan. — Och far en hel kagge snus!

Han drömde så vackert, så att han var vid stationen, innan han visste ordet av. Röd och and-truten trädde han in.

— God dag, lille herr post-mästare! sa’ den vänlige stations-inspektoren. Känns det om näsan? Va’?

o

— A, det går nog an — värre är det med öronen, sa’ Nils och gned dem duktigt.— Tåget är försenat. Kom nu in,
ska du få dig en kopp, medan du väntar!

Och Nils fördes in och proppades full med gotter.

— Julen är då en välsignad sak, det borde vara jul hela året om, tänkte Nils.

Tåget kom och gick igen. Snart var Nils också res-färdig. Snöyran var värre än på förmiddagen. Men nu hade
han vädret på ryggen, så att han nästan blåste hem. Men det kylde på ryggen, när ilarna svepte fram över
fälten.Prosten tog väskan, och prostinnan tog den lille väske-mannen om hand. Han sattes ner vid ett dukat
julbord och fick sig ett riktigt jul-kalas. Efter en stund kom prosten in.

— Här har du ett paket. Det är till dig själv, och det får du inte öppna, förrän du kommer hem. Och här äro tre
brev.

— Ar där något till riksdags-mannen? sporde Nils hastigt.

— Ja, ett. Och ett till nämnde-mannen. Det tredje vet jag inte vad vi ska göra med. Det är till snickarens änka i
Östre-vång, mor Stenberg, du minns, mor? Du vet, hennes son for till Amerika för ett par år tillbaka. Han har
aldrig skrivit sen. Hon har ju varit så över sig given många gånger — han är ju hennes enda barn. Nu har han
skrivit. Vad hon skulle bli glad, om hon finge höra från honom just i dag! Hade jag inte givit Olov lov att gå hem
i morse, kunde han ha ridit dit ut med det. Det är ju en halv mil, och det är ett fasligt väder. Men nu är här ingen
att skicka. Kan du rida, Nils?



— Nej, men jag kan gå.

— Men du har gått hela dagen, min lille man.

— Ä skräp, jag är inte trött. Jag har fått kaffe två gånger i dag. Sen jag burit hem de andra breven, kilar jag med
det. Jag känner vägen så väl, den går längs en pilvall hela tiden,så jag kan inte gå vilse. Hon har varit snäll emot
oss flera gånger förr i världen. Och Stenberg lagade vår dörr, det vill säga, när han levde. A, låt mig springa med
det!

— Du är en duktig pojke, sa’ prostinnan. Om du bara haft något att ta det uti, skulle du fått litet Julmat hem till
syskonen.

— Ä, jag har mors stora bomulls-schalett i fickan. Se här!

— Den är inte så dum, du mor! sa’ prosten och klappade Nils på huvudet.

Om en stund styrde den lille brevbäraren hemåt med ett stort mat-knyte på axeln. Hos riksdagsmannen fick han
50 öre, och hos nämndemannen stoppades åtskilligt i mat-väg in i knytet. Det var nu nästan lika runt som han
själv. Hos handels-mannen köpte han risgryn för 25 öre och fick för 50, efter det var julafton. Och snus till far på
köpet. Ja, han var så glad, att han mitt i snöyran började sjunga och tralla.

När han kom hem och öppnade sitt paket, låg där en splitter ny koral-psalmbok. Nils blev glad, ty sjunga var
hans förtjusning. I skolan var han främst bland sångarna. Men när han slog upp boken, låg där ett kuvert. Utanpå
stod där: En liten julklapp till den lille väske-mannen. Och inne i låg en femkron-sedel.

— Den ska far ha, sa’ Nils.

8—193748 8. Almauist. Barnens andra läsebok.— Nej, den skall du ha själv till ett par stövlar, sa’ far och log
förnöjt.

— Nu ska mor sätta på gröten, och så springer jag till Stenbergs med brevet.

Det gjorde han. Ankan hade legat sjuk fem dagar, men brevet gjorde henne så glad, att hon bums steg upp. Nils
fick läsa det flera gånger för henne. Hon kunde ju inte läsa själv, stackars gumma. Men hon var så lycklig över
brevet från sin son, att hon tog Nils i famn.

— Det har gått bra för Olov därute, säger hon. Jag har hans lilla klädes-tröja än, som han bar, när han läste sig
fram. Den skall ingen annan ha än du. För där kunde ingen givit mig en rarare julklapp i dag, än du har gjort. Du
har traskat så mycket i sådant väder. Du skall se, Herren lönar dig för det kärleks-verket.

När Nils kröp till kojs på julafton, full-proppad med julgröt, sa’ mor:

— Nå, pojken min, vad är du mest glad för i dag?

— Att mor Stenberg blev så förtjust, sa’ Nils. Jag tyckte det var liksom jag gjort er en glädje, mor!

Vinter-bild.

Knarr, knarr!

Snön är frusen,stjärne-ljusen äro tända, ned de sända från det höga vänlig blick ur guld-klart öga.

Knarr, k narr!

Månen skiner, nordan viner; starke jätten sopar slätten, far kring knuten och vill in, men dörrn är sluten.

Knarr, knarr!

Norr-sken flammar, skogens stammar, höga, raka, på sig skaka; snön i flockar faller ned från granens lockar.

Knarr, knarr!

Snabbt på skida männen glida över skaren; lilla haren bakom hällen fryser uti vinter-kvällen.”Bättre litet med ro



än mycket med oro.”

En skogs-råtta gick en afton ut att spatsera. Då mötte hon en hus-råtta och gjorde henne sällskap ett stycke väg.
De tyckte bra om varandra och blevo så goda vänner, att de kommo överens om att gifta sina barn med varandra:
skogsråttans son skulle gifta sig med husråttans dotter. Då de skildes, bad husråttan, att skogs-råttan och hennes
son skulle komma och hälsa på henne nästa söndag. Och skogsråttan tackade och lovade att komma.

På söndagen kommo mor och son. De blevo vänligt mot-tagna och rikligt und-fägnade. Och de unga råttorna
tyckte bra om varandra.

Då de nu ätit och druckit och språkats vid, sade husråttan: »Låt oss nu gå ut och se oss omkring, så få ni se, vad
hem-gift min dotter kan ha att vänta sig.» Ja, det ville mor och son gärna vara med om.

Först gingo de i logen. Där låg en hel mängd hackelse och havre, och på övre golvet var fullt med säd. »Ar detta
alltsammans ditt?» sade skogsråttan. — »Ja, visst är det mitt», svarade husråttan. »Tag du bara, om du har lust,
men akta dig för katten, som lurar i vrån där borta, och gå inte för långt fram.» Skogsråttanblev rädd och sade:
»Nej, låt oss hellre gå härifrån!»

Så gingo de ned i källaren. Där stod smör, där lågo ostar och många andra rara saker. »Tag för dig av vad huset
förmår», sade husråttan. »Men ät bara inte av sockret, som ligger på tallriken där, för det är gift i det.» — »Nej,
låt oss för all del gå», sade skogsråttan, »vi kunde så lätt glömma oss och smaka på det.»

Sedan gingo de upp i skafferiet. Där hängde korv och fläsk, kött och annat gott. »Det är alltsammans mitt», sade
husråttan, »bara jag aktar mig för fällan där, som det luktar så gott ifrån. För kommer jag en gång i den, så har
jag luktat för sista gången.»

Skogsråttan, som redan fått lust att undersöka, vad det var, som luktade så skönt, blev nu så förskräckt, att hon
genast ville gå. »Du har nog många goda saker», sade hon, »men jag vill ändå inte byta med dig. Ar jag fattig, så
är jag också fri och icke utsatt för så många faror som du. Det skall du få se, om du kommer till oss med din
familj nästa söndag.»

Husråttan tackade för bjudningen. Och nästa söndag kom hon mycket riktigt ut till skogsråttan med man och
barn.

De blevo vänligt mottagna och undfägnade efter bästa förmåga. Men här fanns icke så mycken rikedom och stora
för-råd. I ett hål viddikes-renen låg en hand-full säd, och i ett annat hål lågo litet nötter, ollon, rötter och bark.
Det var allt.

»Ja, det ser inte så mycket ut, det här», sade skogsråttan, »men det är nog för hela vintern.»

»Nej, det ser minsann icke mycket ut», tänkte husråttan, och så tänkte visst hela hennes familj. Och om giftermål
och bröllop vart ej vidare något tal.

Hunden.

1.

Hunden är det trognaste, tillgivnaste och klokaste hus-djur, vi äga, och en tålig och snäll lek-kamrat för barnen.

Han har tassar med klor, liksom katten har, men hans klor äro ej så vassa som kattens, och han kan icke dra in
dem i tassen, som katten kan. Därför kan han icke heller springa uppför träd-stammar och väggar, som den lilla
viga kisse gör. Men han springer så mycket fortare på marken. Har du någonsin försökt att springa i kapp med
honom?

Hunden äter nästan allt, vad vi människor förtära, men i synnerhet tycker han om kött. Du vet, hur gärna han
gnager på ett kött-ben,även ett gammalt och torrt. Du skall ej giva honom fet och mycket salt mat, ej heller varm,
utan endast ljum, eljest skadar du honom. Glöm ej att ofta ge honom vatten.

Hunden är renlig. Han trives ej i en osnygg hund-koja och vill ha sin föda i ett rent kärl. Även tycker han om att



bada och låter gärna kamma sig.

Han sätter mycket värde på vänlighet och yttrar sin glädje genom höga språng, viftande med svansen och
skällande. När han är ond, morrar han och visar sina skarpa, vita tänder, reser upp luggen och skäller häftigt.

Om han varit olydig, förstår han det väl. Man behöver blott se ledsen ut på honom eller hota honom med fingret,
så blyges han, sätter svansen mellan benen och kryper till dens fötter, som han brutit emot, med en blick, som
tyckes bedja om förlåtelse.

2.

Att hundarna äro varandra mycket olika till utseendet, har du nog märkt. Du skulle ej kunna beskriva alla de
olika hundar, du sett, eller ens uppräkna de namn, du hört, på olika slag av hundar. Somliga hundar äro
människan till mycken nytta.

Jakt-hunden uppsöker ville-brådet åt sin herre och driver det kanske många timmar utanatt tröttna. Men hur kan
han finna och följa det i skog och mark? — Jo, hans nos är begåvad med en så fin lukt, att ingen människa har
maken. Och på lukten känner han, var villebrådet gått fram. Hundens lukt-sinne kallas även väder-korn.

Pudeln har du ju sett? Han är den klokaste, läraktigaste och snällaste av alla hundar. Honom kan du lära dansa,
slå på trumma, stå på post med gevär mellan tassarna, bära saker åt dig och gå ärenden samt mycket annat. Hans
väderkorn är utmärkt. Om t. ex. ett barn kommit bort, kan han söka rätt på det, om man låter honom lukta på ett
plagg, som barnet nyss brukat. Hans hörsel är så skarp, att han känner igen ljudet av de människors steg, som han
är van att höra. Han märker det allra svagaste buller och blir därigenom en vaksam gård-vard.

Vall-hunden har du måhända icke sett men väl hört talas om. Han förstår att vakta hela hjordar av får eller nöt-
kreatur, så att intet av djuren går bort, och vakar noga, att ingen varg eller annat rov-djur får taga bort något djur.

M o p s e n och andra knä-hundar duga sällan till annat än sällskap och nöje. De bliva vanligtvis bort-skämda
med mat, dryck och bekvämlighet, så att de slutligen bli odrägliga för sig själva och andra.Hund-valpen.

Han är så knubbig; hans lilla nos är rund och söt som en liten ros.

Ej mera han önskar i världen, blott han av sin mamma en mjölk-tår fått.

Då han fick ögon och kunde se, hur måste ej alla små barnen le!

Då viftade han med svansen, den lilla, det var nu hans språk, och det var ej illa! »Nej», tänkte han, »vad är det för
ett ting?» så snurrade han efter svansen kring.

»Voff!» gläfste han, då han ej fick den fatt.

— »Det bådar gott!» tänkte modern glatt.

Berättelser om hundar, l.

En herre var borta på middag i ett stort sällskap. Under det man satt till bords, kom hans pudel in i salen, sprang
fram till husbonden, skällde och hoppade omkring honom. En betjänt befalldes att föra ut hunden, men han
visade tänderna och vände oupphörligt om till sin herre. Man gav honom ett stycke kött för att lugna honom, men
det hjälpte icke. Hanslet hus-bonden i rocken och sprang fram och tillbaka mellan honom och dörren. Slutligen
märkte husbonden, att han var våt, och begynte miss-tänka, att något var å färde, steg upp och följde honom.

Hunden sprang ned till strömmen. På stranden stod en liten flicka och grät. Hennes lilla tre-åriga bror hade från
bron fallit i vattnet. Pudeln hade kastat sig i strömmen och dragit upp honom på en liten holme, och flickan
trodde, att pudeln bitit ihjäl gossen.' Nu kastade pudeln sig åter i vattnet och sam över till holmen. Han viftade
med svansen åt husbonden, sås: me-
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nande på gossen och drog i hans kläder, liksom ville han fråga husbonden, om han ej skulle få simma i land med



honom. Men denne vågade ej låta honom simma med barnet över den strida strömmen utan befallde honom
lägga sig ned och slicka den lille, vilket han ock gjorde. Under tiden skaffades en båt. I den for en karl ut och
hämtade barnet, som var oskadat — pudeln hade blott bitit i kläderna — och snart kvicknade vid.

2.

En engelsman ägde en hund, som var honom mycket tillgiven. Under husbondens lång-variga sjukdom övergav
han honom icke. Husbonden dog och skulle begravas. Hunden följde honomunder tjut och klagan till graven.
Han kunde sedan icke förmås att lämna graven, huru mycket man än sökte locka honom därifrån. I en närbelägen
grav, som förfallit, var en håla; där tog han sin boning och lämnade den aldrig, utom då han, driven av hunger,
besökte ett hus i närheten för att där tigga sig litet föda. Han hade på detta sätt tillbragt nära 10 år, då man en dag
fann honom död på sin herres grav.

3.

En annan engelsman ägde en hund med ett särdeles utmärkt väderkorn. En gång, då han var ute på ridtur med en
annan herre, slog han vad med denne, att hans hund skulle kunna åter-skaffa ett silver-mynt, som han ville kasta
efter sig på vägen. En stund efter sedan slanten blivit utlagd, tillsades hunden att vända om och söka rätt på
honom. Han sprang genast tillbaka, sökande med nosen mot marken. Herrarna redo hem, men hunden kom icke
hem den dagen.

Följande dag kom han dock tidigt på morgonen, bärande i munnen ett par byxor. Då man undersökte byxorna,
fann man i dem en penningpung och i penningpungen den bortkastade slanten. Man tog reda på byxornas ägare
och fick av honom veta, att han hittat slanten påvägen och att han sedan råkat en hund, som vädrat på honom och
glatt följt honom hem. Om natten låg hunden i herrns rum. Då denne på morgonen slog upp sitt fönster, grep
hunden byxorna och hoppade med dem ut genom fönstret. Sedan sprang han med dem sin väg, så fort han kunde.

4.

En liten gosse ägde en pudel, ett klokt och snällt djur. De lekte dagligen tillsammans. Ibland lekte de »kura
gömma». Gossen sade då till hunden: »Gå ut, så skall jag gömma mig.» Hunden förstod det och gick ut i ett
annat rum. Nu gömde sig gossen än i ett skåp, än under, än uti sängen o. s. v. Stundom lyfte man upp honom på
skåpet. När han väl var gömd, ropade han in sin vän, som ivrigt vädrade och sökte, till dess han fann sin
lekkamrat. Fann han gossen på skåpet, ställde han sig nedanför, hoppade och skällde, tills man tog ned honom.
Allra roligast var det, då gossen låg gömd bland säng-kläderna. Då hoppade han upp i sängen, krafsade undan
sängkläderna, höll fast gossen med tassarna och slickade honom i ansiktet.

Sedan blev det pudelns tur att gömma sig. Gossen sade till honom: »Nu skall du gömma dig», och sprang ut.
Hunden satte sig^ då heltstilla i ett hörn. Gossen kom in, låtsade först icke se honom utan sökte överallt men fann
honom slutligen till hundens stora glädje. Ibland tyckte pudeln, att sökandet räckte för länge, och hade ej tålamod
att vänta utan sprang fram, fattade gossen i kläderna och drog honom omkring i rummet, lekande med honom.

5.

Vad säges om följande list, som man berättar om en hund? Denna kom med sin herre något senare än vanligt till
värdshuset och fann,att andra hundar så tätt hade intagit platsen kring den varma spiseln, att han icke kunde få
njuta av den behagliga värmen. Vad gör han nu? — Han går ut och börjar att skälla häftigt. De kring spiseln
lägrade hundarna trodde förmodligen, att därute försig-gick något trevligt slags-mål, och skyndade ut. Den listiga
kamraten begav sig däremot genast in i rummet och utsökte nu åt sig den varmaste platsen.

Den döda hunden.

Hans herre har mistat en trogen vän,

en sådan finner han knappt igen. -

Den var en gård-vard så käck och god,



den följde med, var han gick och stod,

den sov vid hans sida, den åt av hans bröd

och skällde så muntert. — Men nu är han död!

Bedrövad husbond’ sitt huvud sänker, och se, en tår i hans öga blänker!

Vi veta alla, hur tungt det är

att mista den, som man har rätt kär.

Han säkert begraver sin vän så trogen inunder en buske i stilla skogen.Sägner om björnen och räven.

l.

Det var en gång en björn, som satt i en solig backe och sov. I detsamma kom en räv smygande förbi och fick se
honom. »Sitter du där och latar dig, far», sade räven, »du får akta dig nu, att jag inte spelar dig ett spratt, du är så
slö och dåsig», sade Mickel för sig själv. Så fann han tre åker-råttor, och dem lade han på en stubbe tätt under
näsan på björnen.

»Vakna opp, Nalle, Per jägare ligger bakom stubben!» skrek han i örat på björnen och tog till benen det fortaste
han kunde inåt skogen.

Björnen for opp yrvaken, men då han såg de tre råttorna, blev han så ond, att han lyfte på labben för att slå till
dem, för han trodde, att det var de, som hade skrikit honom i örat. Men då fick han se svansen på Mickel mellan
buskarna borta i skogs-brynet och satte efter honom, så att det brakade i små-skogen. Räven före och björnen
efter, och björnen var så nära Mickel, att han fick tag i det högra bak-benet på honom, just som Mickel skulle
smita in i en håla under en gran-rot. Nu satt Mickel i klämman, men han betänkte sig icke länge på huru han
skulle bli fri.»Släpp gran-rot och tag fatt räv-fot!» skrek han. Ja, björnen var en-faldig nog att göra det. Men då
skrattade räven långt inne i hålan och sade: »Jo jo män, narrade jag dig icke den gången också, far!»

»Bu! Gömt är icke glömt», sade björnen, brummade och var vild.

»Tack för i dag, vi träffas väl i morgon vid det här laget», sade räven.

2.

Om morgonen nästa dag kom björnen bärande ett stort fett svin, som han slagit, och då han gick över myren med
det, satt räven på en sten vid sidan av myren.

»God dag, far», sade räven, »vad är det för gott, du har där?»

»Det är fläsk», sade björnen.

»Jag har också något gott», sade räven.

»Vad då?» sade björnen.

»Det är det största och sötaste humle-bo, jag har funnit i mitt liv», sade Mickel.

»Jaså», sade björnen och grinade och dreglade; så gott tyckte han det skulle vara att få litet honung. »Ska vi
traktera varandra?» sade han.

»Nej, det gör jag icke», sade Mickel. Men så slogo de vad och blevo ense om, att de skullenämna tre slags träd.
Om räven kunde säga dem fortai’e än björnen, skulle han få bita en gång av fläsket, men om björnen kunde säga
dem fortare, skulle han få suga en gång på humleboet. Björnen tänkte, att han skulle suga i sig honungen i ett
drag.

»Ja», sade räven, »det är gott och väl alltsammans, men det säger jag, att om jag vinner, skall du vara skyldig att
riva bort borsten, där jag vill bita.»

»Ja, jag får väl hjälpa dig, efter du icke kan det själv», sade björnen. Så skulle de till att nämna upp träden.



»Tall, furu, gran!» brummade björnen. Grov i målet var han. — Men detta var bara tyå slags träd, för tall är inte
annat än furu, det heller.

»Ask, al, ek!» skrek räven, så att det gav eko i skogen. Så hade han vunnit, och han for ned av stenen och tog
hjärtat ut ur svinet i en muns-bit och ville springa sin väg. Men björnen blev ond, för det att han tog bästa biten
av hela svinet, fick fatt i svansen på honom och höll honom fast.

»Vänta litet», sade björnen, och ond var han.

»Ja, det är detsamma, far», sade räven, »vill du släppa mig, skall du få smaka på honungen min», sade han. —
Då björnen hörde det, så släppte han taget, och räven opp efter honungen.

9—193748 S. Ålm qu is t, Barnens andra läsebok.»Här på detta humle-bo», sade Mickel, »håller jag ett löv, och
under det lövet är ett hål, som du kan suga ur.» I detsamma höll han humleboet upp under näsan på björnen, tog
bort bladet och hoppade så upp på stenen. Där satte han sig till att flina och skratta, för det var varken humlebo
eller honung, utan det var ett geting-bo så stort som ett mans-huvud, fullt av getingar; och getingarna yrde ut och
stungo björnen i ögonen, öronen, i munnen och på nosen. Och han fick så mycket att göra med att fria sig för
dem, att han icke hade tid att tänka på Mickel. Från den dagen är det, som Nalle är så rädd för getingar.

Vid vaggan.

Min lilla gosse, ligg nu still.

Om du är snäll, din mamma vill för dig en visa sjunga om Gäspus, Nickus och Jon Blund, de tre, som tyst mot
aftonstund till barnen gå och hälsa på

och stanna kvar till kvällen.

Först kommer Gäspus, liten dräng, och stannar stilla vid din säng och sträcker sig en smula:om blott han hölle
mun igen,

han vore riktigt vacker — men

just se så här

han gapa plär,

och det är så ful vana.

Men se på Nickus och hans sätt att icke hålla huv’et rätt, hur det mot bröstet faller!

Den stackarn stretar nog emot,

men för hans onda finns ej bot;

och frukt-löst är

allt hans besvär;

hans huvud blir allt tyngre.

Jon Blund nu kommer allra sist; han ren är hos dig, ser jag visst, den kära barna-vännen.

Ditt slutna ögon-lock han kysst. —

Sov gott, mitt barn! Nu blir här tyst,

och mammas sång

för denna gång

har vid din vagga tystnat.

Ekorren.



En liten gosse hade med mycken ömhet uppfött en ekorre. Vid mål-tiderna delade han med sig åt honom av sin
mat, och däremellanlekte de ständigt med varandra. Ekorren sökte också på allt sätt visa gossen tillgivenhet.
Redan innan gossen om rnornarna stigit upp, bar han till honom äpplen, päron eller nötter, som han kommit över.
Då gossen ej själv förmådde knäcka nötterna, gjorde ekorren det och åt sedan gärna kärnan tillsammans med sin
vän.

Ekorren ville icke skiljas vid sin lilla ägare utan följde honom jämt, till och med till skolan. Där lade han så band
på sin naturliga livlighet, att han alltid under läro-timmarna låg stilla innanför hans rock; endast någon gång
sträckte han fram huvudet för att hämta frisk luft. Men då rasten kom, och när skol-tiden var slut, tog han skadan
igen och lekte så mycket yrare med gossen, klättrande upp och ned på honom.

Dick och jätten. '

Vilken lustig kurre var icke lilla Dick! Han brukade sjunga och vissla hela dagen. Han var alltid glad, och det
fanns ingenting, som kunde göra honom ledsen.

En dag ville han ha riktigt trevligt och

O O O

begav sig in i skogen, sjöng och ropade av hjärtans lust. Bäst det var, kom han till en bäckmed klart, friskt vatten.
Här satte han sig lugnt ned för att dricka.

Men, o ve! — Just som han lutade sig ned över vattnet, greps han av ett par stora händer, som sutto på ett par
långa armar. De tillhörde en jätte väl hundra gånger större än lilla Dick, vilken hade suttit på lur bakom en buske.
Jätten lade Dick i en korg och gick inåt skogen. Dick sparkade och skrek i korgen, men det hjälpte icke. Jätten
bara skrattade åt honom.

Slutligen kom jätten till sin stuga. Han gick in, stängde dörren bakom sig och tog fram Dick ur korgen. Nu tittade
Dick omkring sig och såg en stor eld, och vid den stektes två av hans kamrater till middag åt jätten. Jätten dödade
honom dock icke utan satte honom i fängelse i en bur. Där fick han vatten och torrt bröd. Men Dick hade ingen
lust att äta. Han stötte huvudet mot gallret än på ena, än på andra sidan och kände sig mycket olycklig.

Dagen därpå kom jätten och såg på Dick. Då han fann, att han icke smakat brödet, stoppade han munnen full med
bröd på honom och befallde honom att äta. Men den stackars Dick var alltför förskräckt för att kunna vare sig äta
eller dricka.

Jätten lämnade honom nu i mörkret till nästa dag. Stackars lilla Dick! Han satt nu och tänkte på sitt hem, sina
föräldrar och syskon,träden och blommorna och den goda mat, han alltid fått. Och när han tänkte på detta allt, så
skrek han i förtvivlan och försökte än en gång att bryta sig ut genom gallret.

Nästa dag kom jätten igen och ville, att Dick skulle sjunga och vissla, som han förut brukat, och befallde honom
att vara glad och lycklig. »Sjung», sade han, »hör du, jag befaller dig att sjunga!» — Men lilla Dick kunde icke
sjunga; han nästan kvävdes av förskräckelse.

Till slut vart jätten ond, rynkade ögonbrynen och tog ut Dick ur buren för att tvinga honom att sjunga. Dick gav
till ett gällt skri, kämpade några minuter och sjönk död ned i jättens händer.

Detta är en sann-saga. Stackars Dick var en liten fågel, och jätten var en elak pojke.

Mina fåglar.

Jag skall berätta något för dig om mina fåglar.

Jag har dem inte i bur, inte. Nej, ty det är sorgligt, tycker jag, att se fåglar i bur. Och du, tycker du inte
detsamma? Se på en fågel! Vingar har han — varför? Flyga skall han — var? — I luften därute.

Ja, just det!Gå nu bort till fönstret och se ut i rymden! Du kan inte säga, bur stor den är. Nej, men du ser, att där
har en fågel plats att röra på vingarna. Men tänk dig nu en bur! Den är vanligen mindre än en halv meter i



fyrkant. Och tänk dig så, att en varelse, som är skapad att leva i den stora rymden, sättes in i ett sådant där litet
fängelse.

Ja, vad tycker du? År det inte grymt? Ack nej, aldrig skulle jag vilja ha en fågel i bur! När han kvittrade och
sjöng därinne, skulle jag alltid tro, att det vore av sorg över att sitta inspärrad, av längtan efter att få komma ut
och få bruka sina vingar.

Ser du, en liten fågel kan inte, som vi människor, när vi äro sorgsna, klaga och gråta. Han kan bara sjunga. När vi
tro, att han sjunger i glädje, kan det lätt hända, att det i stället är av sorg. —

Nej, mina fåglar, de svinga fritt omkring därute i den stora rymden. Om sommaren hållade mest till i skogen, ha
så brått om våren att bygga bon. Och det går under sång, och så de sjunga! Och då kan man vara säker på, att de
göra det i fröjd.

När det sedan blir småttingar i boet, få de värre brått ändå, ty småttingarna vilja ha mat. Då blir det knappt med
sången. De ha inte tid, ha inte tid.

Ja, om sommaren, då har jag mina fåglar i skogen.

Men på sen-hösten, då det börjar bli kallt och ruskigt, jo, då skall du tro, att de veta, var jag bor. Då flyga de
bums på mitt fönster och knacka och knacka och hoppa omkring på fönsterbrädet. De kvittra sur-mulet, ända tills
jag öppnar fönstret och strör ut havre-gryn åt dem. Ser du, hos mig ha de sitt vinter-kvarter; fönsterbrädet är
deras bord, och de vilja ha det dukat, när de komma hem från skogen.

Först komma talg-oxarna, sedan de små en-titorna och sist, när det är riktigt kallt, nöt-väckan. Hela vintern hålla
de till hos mig, och därför kallar jag dem mina fåglar. Hurudana de se ut, bryr jag mig ej om att omtala. Jag
tänker du vet det. Om ej, så tag reda på det

— fråga någon!

Hellre ville jag tala om ett och annat om deras sinne-lag, deras seder och sätt att skicka sig vid bordet. Men jag
gör inte det heller, tyjag tänker, att du själv har lust att duka ett fönsterbräde till bord åt små fåglar. Då kan du
göra egna iakt-tagelser om dina egna fåglar. Och du kan aldrig tro, hur roligt det är.

Sagan om Ask-ungen.

Styvmodern.

Det var en gång en man, som hade en mycket god och älskvärd hustru. En gång blev hustrun sjuk. När hon
kände, att hon skulle dö, kallade hon till sig sitt enda barn, en liten dotter, och förmanade henne att alltid vara
god och from, så skulle allt gå henne väl i händer, sade modern. Sedan dog hon.

Flickan växte upp och var ständigt from och ödmjuk, så att alla, som kände henne, höllo av henne.

Så gick ett år, och så gick ett annat, och nu gifte mannen om sig. Men denna gång fick han en stolt och högfärdig
kvinna till hustru. Och hon hade två döttrar, som väl voro vackra att se på men till sinnet ej en bit bättre än
modern.

När styvmodern och hennes döttrar fingo se, huru avhållen mannens dotter var av alla, blevo de avund-sjuka. Nu
blev det ett tungt livför den stackars flickan. De klädde av henne de fina kläder, hon bar, och sade: »Se här har du
en gammal grå kjortel och tröja, de passa dig bätti’e än sådana fina kläder.» En annan dag, då flickan satt inne i
stugan och spann, sade de till henne: »Gå ut i köket med dig, och sitt icke här och skräpa i dina grå paltor. I
köket, där är det lagom för dig att vara.»

Och i köket fick hon vara. Där fick hon diska och sopa och skura. Och när hon ville vila sig, fick hon sitta i askan
i spiseln, och om nätterna fick hon ligga i spiseln. Och därför blev hon kallad Askungen.

Styv-systrarna.

Nu hände det sig, att konungen där i landet ställde till en fest för sin son, och till den blevo alla inbjudna, som



något voro. Mannen, hustrun och hennes döttrar skulle ock dit.

Det blev nu en brådska utan like för att få allas dräkter i ordning till festen. Själva Askungen skickades efter och
fick tillsägelse att tvätta och stärka och stryka åt de andra. Systrarna frågade henne till och med till råds, huru de
på bästa sätt skulle pynta sig, och hon gav dem så goda råd, att de voro helt förnöjda.

»Jag tänker taga min röda sammets-klänning», sade den äldsta. »Och jag min blå siden-klänningmed guld-
blommorna», sade den yngre. »Och du, Askunge», sade hon, »du ville väl ock vara med på balen?»

»Gör icke narr av mig», sade Askungen; »icke skulle det passa mig att vara där.»

»Det har du rätt i», sade den äldsta, »en sådan som du skulle bliva utskrattad, om hon komme på balen. Du i dina
sotiga paltor, fy då!»

Äntligen kom den stora dagen, och modern och döttrarna reste på balen.

Gud-modern.

När systrarna hade rest, satte sig Askungen ned och grät. Som hon nu satt där, sade en vänlig röst bredvid henne:
»Varför gråter du så, min flicka?» Det var hennes gud-mor, en fe, som kommit för att hälsa på henne. Askungen
kunde för tårar ej få fram ett ord.

»Du ville väl gärna på balen, du också, kan jag tänka?» sade gudmodern.

»Ack ja», snyftade Askungen.

»Gå ned i trädgården efter den största pumpa, du ser», sade gudmodern. Askungen sprang genast efter en, och
gudmodern tog ut allt innan-mätet ur den, och sedan rörde hon vid den med sitt troll-spö. Och se! — Pumpan
hade blivit till en präktig, förgylld vagn.»Gå nu och se efter, om det finnes några råttor i fällan», sade
gudmodern.

Askungen kom genast med fällan, och där voro sex stora råttor.

»Släpp ut en i sänder, men varligt», sade gudmodern, »så att de ej springa bort.»

Varje råtta, som kom ut, vidrörde gudmodern med spöet. Och när Askungen såg upp, stodo där sex sköna grå
hästar spända för vagnen.

»Gå nu och se efter, vad som finnes i den andra råttfällan», sade gudmodern.

Där voro tre stora råttor. Gudmodern valde ut den, som hade de längsta morr-håren, rörde vid henne med
trollspöet och förvandlade henne till en ståtlig kusk med de väldigaste mustascher. På samma behändiga sätt
gjorde gudmodern granna lakejer av tre kål-maskar. De hoppade upp bakpå vagnen och stodo där så säkert, som
hade de i all sin dar ej gjort annat.

»Nå», sade gudmodern, »vill du nu resa på balen?»

»Ja, ja», sade Askungen, »men så grå och smutsig som jag är, kan» ....

... »så kan du bliva så fin som någonsin den finaste prinsessa», sade gudmodern och rörde vid henne med
trollspöet. Och se! — Där stod nu Askungen ren och fin och klädd i glänsande silver-tyg från huvud till fot, men
på fötterna hade hon de nättaste små glas-skor.Gudmodern bad henne icke dröja på balen efter mid-natt. Hon
lovade detta, satte sig upp i vagnen, och klatsch! — så bar det av till festen.

Första balen.

Då Askungen kom till slottet, kom prinsen ned och tog emot henne. Och när hon trädde in i salen, stannade
dansen, och musiken tystnade, ty alla ville betrakta den fagra, främmande prinsessan. Själva prinsen hade aldrig
sett någon så älsklig och så skön. Han bjöd upp henne till dans, och hon sade ja.

Vid afton-måltiden satte hon sig mellan sina båda systrar, talade vänligt med dem och delade med sig åt dem av
de kostliga frukter, hon fått av prinsen. Hennes godhet mot dem förundrade dem högligen, ty de voro långt ifrån



att ana, att den dejliga prinsessan var den föraktade Askungen.

När torn-uret slog tre kvart till tolv, steg hon upp, gjorde en djup nigning för konungen, drottningen och prinsen
och skyndade ned till vagnen och reste hem. Då hon kom hem, gick hon till gudmodern och tackade henne
hjärtligt för det nöje hon berett henne. Hon sade ock, att hon så gärna ville vara med på balen nästa afton.När
systrarna kommo hem, låg Askungen i spiseln. »Vad I varit länge borta», sade hon; >1 han väl haft mycket
roligt, kan jag tro?»

Ja, menade systrarna, så roligt hade de aldrig i sitt liv haft. Och där hade varit en främmande prinsessa, som var
så fager och så älskvärd. Hon hade länge suttit mellan dem och givit dem frukt. Och prinsen hade följt henne hela
aftonen.

Andra balen.

Följande afton reste systrarna åter på bal. Så snart de voro borta, infann sig gudmodern med trollspöet och gjorde
på samma sätt som dagen förut. Askungen fick denna gång en dräkt av skimrande guld-tyg, men skorna voro av
glas. »Glöm ej att åter-vända före midnatt», varnade gudmodern, då Askungen satte sig upp i vagnen.

När hon kom fram, stod prinsen på trappan och väntade henne. Han ville hjälpa henne ur vagnen, men hon
tackade och sade, att hon var van att hjälpa sig själv. När hon steg in i salen, stannade dansen och musiken
tystnade, och alla tyckte, att hon var ännu skönare än aftonen förut. Men prinsen tyckte mer om henne än om
någon annan och dansade icke med någon annan på hela aftonen.Just som Askungen tyckte, att det var allra
roligast, begynte tornuret slå tolv. Hastigt steg hon upp och flydde från salen. Prinsen skyndade efter men fann
henne icke. Och när han frågade vakterna vid slotts-porten, vart den främmande prinsessan tagit vägen, sade de
sig icke ha sett henne utan blott en fattig flicka i grå kläder, som gått ut genom porten.

När prinsen gick tillbaka, fann han hennes glassko, som hon tappat i trappan; den tog han upp och gömde.

Då systrarna kommo hem, prisade de ännu mer än förra gången den främmande prinsessans skönhet och
älskvärdhet. De berättade även, hur hon vid midnatt försvunnit från balen och att prinsen skyndat efter henne
men blott funnit hennes sko, den allra som nättaste lilla glassko.

Glasskon.

Tidigt följande dag lät prinsen utgå härolder, som trumpetade och förkunnade, att han ville gifta sig med den, åt
vilken den lilla glasskon passade, och att han till den ändan ville låta prova den på alla flickor i landet.

Man begynte att prova den på prinsessorna och hov-damerna och fortsatte sedan över hela riket, men ingen hade
en så nätt fot. Slutligen kom turen till Askungens systrar. De gjorde sigall möda för att klämma in foten i skon,
men förgäves.

»Låt mig få försöka», sade Askungen, som stått bredvid och sett på.

»Du, din stackars Askunge», sade systrarna, »varför skulle du försöka en så liten och fin sko?»

— Och så skrattade de åt henne.

Men hov-mannen, som skulle prova skon, tyckte, att Askungen såg så snäll och behaglig ut, att han bad henne
sitta ned. Och då han försökte, passade skon så väl, som om den blivit gjord enkom för hennes fot. Hon tog då
upp den andra skon ur sin ficka och satte även den på sig.

Systrarna kunde av bara förundran icke säga ett ord. Men än mer ökades deras förvåning, när gudmodern trädde
in och med sitt trollspö förvandlade Askungens dräkt till en ännu härligare än den, hon förut burit. De kände nu
igen den undersköna prinsessan, som de sett på balen, kastade sig på knä för henne och bådo öm förlåtelse för all
oför-rätt, de gjort henne. Men Askungen upplyfte dem vänligt, kysste dem och sade, att hon redan hade förlåtit
dem.

Därefter steg Askungen upp i hovmannens vagn, och han förde henne till prinsen, som blev utom sig av glädje.



Ett präktigt bröllop till-rustades, och prinsen förmälde sig med Askungen, och de levde länge lyckliga och nöjda
och leva kanske ännu i dag.Räkne-gåta.

Per sade en gång till sin lilla bror Olov: >N~u skall jag ge dig ett tal att räkna ut. 1 ett träd sutto 15 sparvar. Då
kom en jägare med sin bössa och sköt 10; huru många sutto kvar i trädet?> — Utan att länge besinna sig, svarade
Olov: »Det satt 5 kvar!» — »Nej», sade Per, »det satt ingen kvar, ty de andra flögo bort allesamman, det kan du
väl begripa!»

Den sönder-slagna krukan.

Knut Alm gjorde dagligen vackra fram-steg i kunskaper och försummade icke att tala om för sin mor allt vad han
fick lära.

Lärarinnan hade en dag sagt till barnen bland annat detta: »Intet barn får skvallra ur skolan!» Detta gjorde vår
lilla Knut betänksam. Nästa dag dröjde han med svaret, då modern frågade honom, huru det hade gått i skolan;
och då hon vid gossens dröjs-mål blev en-trägnare med sin fråga, brast han i hög-ljudd gråt och sade till henne,
att det var förbjudet att skvallra ur skolan.

Hans moder sökte att lugna honom, torkade med sin näsduk gråten ur hans ögon och sade:

10- 193748 S. Alm qu is t, Barnens andra läsebok.»Det har du icke förstått rått, Knut; och jag vill därför förklara
det för dig. Att skvallra ur skolan vill säga att tala om, vem som i skolan möjligen fått aga eller vem som har gjort
något straff-värt. Det är aldrig vackert att tala om andras fel. Vad rör det dig och mig, om t. ex. grannens Gustav
har gjort något skälm-stycke? Detta få vi ju i alla fall icke göra efter. Och det är bäst för oss att så fort som
möjligt glömma det. Men har han gjort något gott, så får du gärna tala om det för hela världen, och vi vilja beflita
oss om att likna honom. — Jag hoppas, att du själv aldrig skall göra något orätt i skolan. Men om så illa skulle
hända, tyckte du då om, att andra talade om det? Och du känner ju de orden: Allt det I viljen, att människorna
skola göra eder, det gören I ock dem!»

Knut gömde denna sin mors förklaring och lärdom i sitt hjärta. Han talade gärna där hemma om skolan och var
glad, när han hade något nytt att berätta. När han kom hem, ropade han då strax: »Hör på, mamma, vad som hänt
i dag.» Och så berättade han med glädje än om ett, än om ett annat.

En dag kom Knut hem och berättade följande historia:

»Hör, mamma, vad som i dag har hänt!» ropade han. »Du vet ju, att vi i skolan ha en stor, brun kruka av ler.
Varje dag får någonav oss gå ut med den och hämta vatten, ty det är ofta så varmt, att vi alla bli törstiga. Och så
behöva vi också vatten för att fukta svampen till tavlan. När det har regnat, så är det alltid så slipprigt på gården,
och därför går det på tok med krukorna. Den ena efter den andra har slagits sönder. Lärarinnan har redan fyra
gånger å rad köpt en ny. I går sade hon därför: 'Gossar, den som nästa gång slår sönder krukan, han får icke gå
hem till mid-dagen utan får stanna kvar. Jag vill försöka lära er att vara aktsamma och försiktiga.’

Nå, vad sker! — I dag händer olyckan den stackars Axel — han, du vet, som skräddarens ha tagit till foster-barn.
Skräddaren är mycket sträng mot Axel, och därför kom också denne blek och darrande till lärarinnan. Men har
lärarinnan en gång sagt något, så håller hon också alltid ord.

En lång stund sitter doktorns Hugo och lutar huvudet mot handen och ber sedan att få gå hem, emedan han icke
mådde bra. Lärarinnan lät honom också gå. Vi skriva upp vår läxa, och det är just tid att gå hem. Alla tycka det är
synd om den stackars Axel. — Plötsligt öppnas dörren — och Hugo träder leende in med en ny kruka i handen.
Han hade blott låtsat, att han mådde illa, för att få gå hem och hämta pengar ur sin spar-bössa och så köpa
krukanoch befria den stackars Axel. — Vi hoppade alla i luften av glädje. Men lärarinnan såg en stund både
strängt och vänligt på Hugo. Sedan sade hon till honom: 'Egentligen har jag skäl att vara ond på dig, Hugo, och
straffa dig för din förställning och osanning. Men därför att du har menat det så väl och visat dig äga ett
medlidsamt hjärta, så vill jag för denna gång förlåta dig. Du får taga Axel med dig hem. — Barn, skolan är nu
slut för i dag!’



Sedan följde vi dem bägge ett stycke på vägen. Förlåt därför, kära mamma, att jag i dag har dröjt något över
tiden!»

Bäcken och gossen.

Gossen: Lilla bäck, varthän? Så kvick alltid utför backe du gick, kommer i dalen så hurtigt ned, är dock ännu så
liten och späd?

Bäcken: Ville väl ändå vara med,

ville väl gärna på jorden grön bliva en flod så stor och skön.

Bäcken: Gosse lilla, varthän? Så glad

alltid från hemmet du far åstad, alltid till skolan med besked, är dock ännu så klen och späd!Gossen: Ville väl
gärna vara med,

ville väl gärna på jorden vid bliva en duktig karl i min tid.

De tre sållen.

»Vet mamma», ropade lilla Märta, i det hon kom springande in till sin mor, »jag har fått höra en så ryslig historia
om Karin Andersson! Jag kunde då aldrig tro, att Karin var så stygg. En dag —»

»Märta», sade modern, »innan du fort-sätter, ska vi först se efter, om din berättelse kan gå igenom tre såll.» —
»Tre såll? Vad menar mamma? Ti*e såll?» upprepade Märta, helt förvånad.

»Det skall du strax få veta. Det första är: >Ar berättelsen sannfn — »Ja, det är den visst, mamma. Jag fick höra
den av Ida Ekeborg, och hon sade, att en god vän till Helena Karlsson hade talat om den för henne, och Helena är
Karins goda vän.»

»Jo, det är just ett vackert sätt att visa sin vänskap», svarade modern, »eller hur tycker du?» — »Det var inte
vackert», svarade Märta förlägen.

»Det andra sållet», sade modern, »är: År berättelsen snällf» — »Mamma», sade Märta, »jagmenade inte illa, men
jag har gjort illa an då. Jag skall inte berätta det.»

»Det tredje sållet är», fortsatte modern: >År det nödvändigt, att du talar om den där berättelsen?» — »Nej,
mamma», svarade Märta med tårar i ögonen, »jag hade alls icke behövt tala om den fula historien.»

»Kära Märta», sade modern, »kom väl ihåg de tre sållen, då du frestas att tala illa om din nästa, kom väl ihåg
dem!»

Mormors glas-ögon.

1.

Vid Nedra Stensbo satt en liten flicka, omkring 6 år gammal, på en stock utanför väggen och grät så bittert. Det
är nu många år sedan dess, men därför voro tårarna ej mindre bittra, än om de hade blivit fällda i dag.

Hon grät så innerligt, att de klara pärlorna skimrade på de rosiga kinderna, som dagg-drop-par på en vallmo i
morgon-stunden. »Gud hjälpe mig! Gud hjälpe den, som gjort så illa», snyftade den lilla, men ingen hörde eller
såg henne. Föräldrarna där inne trodde, att hon var ute och lekte som vanligt, och själva gamla mormor trodde
detsamma, fastän hon just var orsaken till de bittra tårarna. Lilla »Tina», ty så kalladehon sig själv — och då
kunna vi ju också göra det —, fortfor i sin hjärte-sorg men väcktes slutligen av grann-hustrun, som kom den lilla
gång-stigen förbi.

»Kära Tina, varför gråter du så bittert?»

Tina såg upp, och det var »mor i övra», som hon kallades, en gladlynt, god kvinna, som var barn-lös och därför
höll av lilla Tina som sin egen.



»Jo, jag är rent olycklig», sade Tina, »ack den som gjort så illa! Tror I, mor, att Gud kan förlåta mig, att jag slog
sönder mormors glas-ögon?»

»Har du slagit sönder mormors glasögon?

— Nå, vad sade din far?»

»Jo, han menade, att jag skulle få stryk», sade Tina och torkade bort tårarna, »och det måtte få vara så, det hade
väl gått an; men så började mor och mormor bedja för mig — och så slapp jag stryk; men det blev väl värre
ändå.»

»Hur så, Tina lilla?»

»Jo, så sade mormor till mig: ’Var inte ledsen, Tina lilla, det gjorde ingenting; men ett par glasögon, passande för
mig, kan jag aldrig mera få; dessa var jag van vid — här i skogen kan man icke få igen dem för guld!’ — ’Söta
lilla mormor, var inte ond på Tina’, sade jag, men då kom det värsta, det allra värsta.»»Yad då, inte var mormor
ond på dig?»

»Nej, hon lyfte mig upp i knät och kysste mig och sade: 'Nej, barn, jag är inte ond på dig, inte alls; men ser du, nu
kan mormor aldrig mera läsa i bibeln eller psalm-boken. Eljest gör det ingenting; ty jag kan karda, spinna och
sticka strumpor utan glasögon. Men bibeln och psalmboken, ser du, dem måste gamla mormor sakna, då hon inga
glasögon har.' Och det var alltid mormor, som läste högt för oss alla. Si far är trött, han, och mor sköter allt, hon,
och så har ingen tid att läsa utom mormor — och så kunna de inte läsa, som hon läste, riktigt som en präst, sade
far alltid — ja, det är sant, det. Men nu kan hon ej läsa mera; hon försökte, men bokstäverna gingo ihop i en röra,
sade mormor, fastän hon höll boken mitt i solskenet, och hur går det då med den långa vintern?» Barnet började
åter gråta.

»Trösta dig, lilla Tina; det kan väl hjälpas.»

»Nej aldrig, aldrig!» snyftade flickan.

»Tyst, Tina», sade slutligen den goda hustrun, »kom med mig, jag skall skaffa gamla mormor ett par nya
glasögon.»

Flickan såg förundrad upp. »Ett par nya glasögon! Har I, mor, några sådana? Mormor sade, att så rara glasögon
bara fanns i Stockholm, ända bort vid världens ände, där kungen bor och regerar, sade mormor,»»Rätt så; men
kom du, Tina, mormor skall få något bättre än de gamla glasögonen.»

»Jag följer till grann-gårds», ropade Tina genom dörren och försvann.

2.

»Hör på, barn», sade hustrun, då de kommit fram, »hör på du, här har jag en liten bok. Har du sett en sådan?»

»Nej.»

»Ser du, där står en tupp med en bok i ena och en pek-pinne i den andra klon. Ser du?»

»Ja, och stjärten är röd-målad, det var en grann tupp.»

»Det är en ABC-bok, som man kan lära sig läsa uti, och nu, vet du, skall du springa hit över och lära dig läsa
innantill.»

»Ja, det skulle mormor gjort, om jag inte slagit sönder» — och förtvivlan började igen.

»Men nu skall jag lära dig. Du får inte tala om den saken, hör du; inte nämna ett ord därom, varken till far eller
mor eller mormor.»

»Men glasögonen, kära mor, var äro de?»

»Dina ögon, barn, ska tjäna mormor mycket bättre än hennes glasögon, du skall vara i stället för dem, du skall
läsa för mormor.»



»Nu, nu förstår jag. Ja, lär mig, lär mig nu strax, så springer jag hem och läser för mormor i kväll.»»Nej, Tina,
det går ej så fort. Du får läsa länge och ändå vara flitig, om du skall kunna låsa för mormor till jul; men spring
över hit i stället för att leka; kom så ofta du kan.»

»Ack, ack!» ropade barnet utom sig av fröjd. »Ja, jag skall lära mig att läsa och bli i stället för mormors
glasögon.»

Den goda kvinnan hade ej så frikostigt inbjudit Tina, om hon anat, huru trägen den lilla lärjungen skulle bliva.
Hon kom bittida och sent springande bar-fota genom skogen, och allt skulle hon läsa i den konstiga boken med
tuppen. Ack, när man riktigt av hjärtat vill lära, så går det så lätt, så lätt. Det är, som där vore små Guds änglar
bredvid och viskade; allt vet man, allt förstår man, nästan utan att begripa huru. Så gick det med Tina, som snart
under läsningen kom under fund med, att hon egentligen hette Stina eller Kristina, och som innan hösten kunde
stava och mot jul till kunde läsa innantill. Sex och ett halvt år! — Var det ej vackert?

3.

Det blev slutligen juldags-morgon. Det var den stora dagen, och lilla Stina var blek och allvarligare än vanligt.
Psalmboken togs fram, och mor skulle läsa; men det visste Stina icke skulle gå så särdeles väl.»Vilken psalm,
mormor, skall jag läsa?» sade mor.

»Jo, nummer 56, den brukade jag alltid läsa», sade gumman och lade sina händer ihop på knät och suckade. Den
sucken kände lilla Stina igen, den rörde upp hennes samvete.»Stå ej där och bläddra i Guds ord, Stina», sade
mormor, »det är synd att göra så; lämna boken till mor.»

Men Stina lydde icke utan började med tårar i ögonen och med darrande röst att läsa:

Si, natten flyr för dagens fröjd, och änglars röst från himlens höjd det hud till fromma herdar här, att född den
gode Herden är.

»Kära barn, vad är detta?» avbröt gamla mormor. — »Kan du läsa? Hur hänger detta ihop?»

Då sprang Lill-Stina bort till den gamla, kastade armarna om hennes hals och sade: »Ja, mormor, men det är bara
mormors glasögon, som nu kommit till rätta igen. Mormor skall hädan-efter läsa med Lill-Stinas ögon. Det är
alltihop, det.»

Gretas blomma.

Jag har en liten flicka, som mycket törstig är.

Var dag så får hon dricka och ständigt mer begär.

Hon står med sina fötter i krukan med dess fat.Med sina späda rötter hon suger där sin mat.

Med sina blad hon andas den friska luften in.

När klara dagen randas, då gläds hon i sitt sinn’.

Då vill hon gärna luta sin fina gröna stam emot vår fönster-ruta, där solen tittar fram.

Då agar jag min lilla som en förståndig mor:

»Mitt barn, stå vackert stilla och väx, tills du blir stor. Ty, föll det dig på läppen att titta ut igen, så kommer jag
med käppen och knyter dig vid den.»

Så växer hon alltmera och får så sköna blad och får beständigt flera, och det gör mig så glad. Och nu så har hon
redan en liten, liten knopp; och blott jag väntar sedan, nog slår den knoppen opp.När då i färger bjärta min
blomma står som brud, då vill jag i mitt hjärta med glädje tacka Gud.

Vart barn är som en blomma i oskuld och i frid.

Gud, låt oss ej försumma vår korta blomster-tid!



Bara ett öre.

En präst gick en kall vinterdag ut på ett besök till en vän. »Jag såg då», berättar han, »en gammal fattig kvinna,
stödd på en käpp, nästan släpa sig framåt gatan. Hon skakade av köld. Hon vände sig till en dam, som stod vid ett
fönster, men denna visade bort henne.

En liten gosse, som själv var illa klädd, såg detta. Han tog upp ett papper ur fickan, vek upp det och tog något
därur. Så sprang han bort till kvinnan och stack något i handen på henne.

Jag ropade på gossen. Han kom ganska blyg mot mig och vände bort ansiktet. Jag sade till honom: »Varför är du
rädd att se på mig? Du har gjort något gott, och det behöver du inte blygas för. Vad gav du den gamla? »Ett öre»,
svarade han, »jag hade inte mer.»»Det är ratt, min gosse», sade jag. »Du ger vad du har, och mer kan ingen
begära. Men du har väl själv bruk för dina pengar, och därför vill jag giva dig en slant igen.» Jag gav honom tio
öre, men han ville icke ta emot dem. Efter en stunds besinning tog han slanten, tackade mig hjärtligt och sprang
bort. Men hur glad blev jag icke, då jag såg honom springa bort till den gamla kvinnan och ge henne tio-öringen.
Förgäves ropade jag på honom. Han sprang fort sin väg och ville varken ha beröm eller ersättning.

Gåta.

Två små springa förut, springa liurtigt ibland; två stora springa efter, hinna aldrig varann.

Framtids-planer.

En lant-flicka vandrade vägen fram till staden med en flaska mjölk i handen. »När jag får sälja mjölken», tänker
hon, »så får jag rätt bra med pengar. Då köper jag minst två tjog goda ligg-ägg. Så låter jag hönsen kläcka ut
dem. Det blir då väl en 30 kycklingar åt-minstone. När de bli stora, så går jag till sta’n och säljer dem. Det blir
bra med pengar. Så köper jag mig en ny klänning till jul. Låt se! Grön eller röd? — Ja, grön tror jag, det är visst
det vackraste. Aj, så fin jag då ska bli!» ropade hon till och tog ett högt skutt av fröjd. Men mjölk-flaskan släppte
hon, och all mjölken rann ut.

En gosse satt i en skogs-backe. Då kom en räv lunkande mellan buskarna. »Den slår jag ihjäl», tänkte gossen.
»Så tar jag skinnet av’en. Så går jag till sta'n och säljer skinnet. Det blir en stor slant. Sen köper jag råg för
pengarna. Den sår jag ut här nere i back-sluttningen. Den växer snart upp och blir så vacker, så vacker. Det blir
en fin skörd till sommaren! Men folket får inte gå gen-vägen genom rågen, inte. Gör de det, så säger jag till: ’Låt
bli det där!’ säger jag. ’Gå inte genom min råg.’ Hör de inte, så skriker jag åt dem: 'Hör ni inte? Ni får inte gå
genom rågen där, för det är min råg.’» Men när gossen skrek, så skvatt räven till och tog till benen, så fort han
förmådde.

Barnet bland vargarna.

En fattig kvinna gick vall med kor i en skogs-trakt. Hon hade ett litet barn med sig.En dag, medan hon satt och
matade barnet ur en skål, gingo korna för långt ifrån henne inåt skogen. Hon gav då skålen och skeden åt barnet
och sade: »At själv, men tag icke skeden för full; jag kommer strax tillbaka.» Och så sprang hon efter korna inåt
skogen.

En liten stund därefter kom en stor varg fram ur skogen och rätt på barnet. Han nosade på det, och så grep han
det med tänderna bak uti kjolen och sprang till skogs med det.

Då den stackars modern kom tillbaka, var barnet borta. Skålen låg utstjälpt på marken, men skeden fanns icke.
Modern förstod, att någon tagit barnet, men att det icke kunde vara någon människa utan måste vara vargen. Hon
sprang genast hemåt byn för att skaffa folk och söka efter barnet.

Under tiden kom en karl gående genom skogen. När han gick förbi ett snår, hörde han någon tala och stannade
för att lyssna. Det var ett litet barn, som talade. »Gå din väg, annars skall jag ge dig, jag!» sade barnet
oupphörligt. Han böjde undan grenarna och såg ett litet barn med en trä-sked i handen sittande mitt ibland sex
varg-ungar. Dessa sprungo oupphörligt på barnet, nafsande efter det, men barnet slog än den ena, än den andra på



nosen med skeden, sägande: »Gå din väg, annars skall jag ge

dig> jag!»

11—193748 8. Almquxst, Barnen» andra läsebok.Karlen tog sin käpp och slog med den bland vargungarna, så
att de sprungo åt alla kanter. Sedan lyfte han upp barnet på armen och skyndade med det sin väg. Han fruktade,
att varginnan skulle komma tillbaka till lyan och, då hon icke funne barnet där, skynda efter honom.

När han kom till skogs-brynet, mötte han barnets mor jämte flera karlar, väpnade med liar, påkar och hö-gafflar.
De skulle åstad och söka rätt på vargen och barnet. När modern nu såg sitt barn räddat, så blev hon så glad, så
glad och tackade mannen tusen gånger, men ännu mer tackade hon i sitt hjärta den gode Guden, som hållit sin
hand över barnet, så att icke vargungarna fått äta upp det.

Skogs-tjärnen.

Kom, lilla vän, kom med mig, nu ska vi gå inåt skogen!

Vi ska följa den barriga stig, som börjar just bortom logen.

Så komma vi till en liten tjärn, som ligger ensligt och blänker; furorna stå runtom som värn, granen står tyst och
tänker.Där simmar en näck-ros, fin och vit, den ska vi låta vara.

Där flyger en slända hit och dit, den ska vi låta fara.

Men här på stranden står ängens ull, den få vi gärna plocka; med den vi stoppa en kudde full åt Lisbet, vår sjuka
docka.

Den flytande ön.

l.

Beata hade nu vuxit i två hela år, men Lill-Beatas make till docka hade hon aldrig fåttigen. Men ett vackert dock-
hus hade hon fått, med stolar och bord och en byrå i det ena hörnet.

Det var en lördag. Till söndagen väntade hon sina vänner Maria och Lisa på besök. Därför ville hon kläda
dockhuset på bästa sätt. Där städades, och på golvet ströddes enris och gula doftande blommor. Men hon ville ha
något att lägga på byrån till prydnad. Hon mindes, att vid Svart-tjärnen lågo vackra snäckskal med gula och
bruna ränder på.

Beata begav sig strax till tjärnen, kröp under hassel-buskarna och rönnarna och samlade en mängd skal. Bäst det
var, hörde hon en fågel skrika så underligt nere i tjärnen. Hon tittade ut över vattnet och såg då en stor fågel
simma omkring där. Den hade lång, blå-skimrande hals och vitt bröst, men på ryggen var den glänsande svart.
Han sam så fort, att det stod små vågor på sidorna om honom. Men bäst det var, dök han och var borta.

Beata stod och stirrade på vattnet och väntade, att han skulle komma upp igen. Hon började tro, att den stackars
fågeln hade drunknat; då fick hon plötsligt se honom skjuta upp långt borta, nästan mitt ute på vattnet. Han slog
med vingarna, så att det blev stora ringar på vatten-ytan, allt vidare och vidare. Så sam han åter långsamt rakt mot
en liten grön ö, som lågpå vattnet. När han kom fram, sträckte han på halsen och såg sig omkring. Så kröp han
upp på ön i den höga vassen, som växte där.

Det var en vacker liten ö, icke större än fjärde-delen av ett stort golv, och avlångt rund. Där växte några vide-
buskar upp ur gräset på ett par ställen, och i den ena ändan av ön växte en liten vit-stammig björk. Beata tyckte,
att hon aldrig hade sett något så vackert som denna lilla ö ute på det blanka, mörka vattnet.

Äntligen började afton-vinden krusa vattenytan, och Beata påminde sig, att hon måste skynda sig hem. Men
innan hon gick, ville hon ha ännu några snäck-skal och lutade sig ned och plockade. När hon åter såg upp, var
den lilla ön borta. Hon ville ej tro sina ögon. Hon såg utåt vattnet än från ena, än från andra sidan, men ön var
borta. Då sprang hon uppför backen. Men när hon kom överst uppe, vände hon sig och såg än en gång ut över
vattnet. Nu blev hon än mer förundrad. Där seglade den lilla ön över vatten-ytan mot syd-ändan av sjön, och



björken var seglet.

2.

Så fort Beata kom hem, berättade hon för sin gamla jungfru, vad hon sett. Hon kände väl fill ön, den hade legat
på tjärnen i många år. Men det var något ganska underbart medden lilla ön: var gång det skulle bli gott år, var ön
frisk och grön hela sommaren igenom, men blev det nöd-år, var gräset blekt och brun-aktigt. Vart år hade
lommen sitt rede där. Men gamla Anna ville icke berätta allt hon visste om ön. Men ett måste hon dock ut med,
och det var, att när man stod på den flytande ön och tog upp ett lom-ägg ur redet och önskade något med
detsamma, så skulle det gå i uppfyllelse, såvida lommen icke sedan övergav redet utan ruvade ut äggen.

»Låg där sedan lom-ungar i redet på hösten, då kunde man gärna önska sig att bli prinsessa i England — det
skulle nog ske», sade gamla Anna.

Men en sak till var det att i-akt-taga: man fick icke tala ett enda ord om saken med någon levande människa.

»Icke en gång med far eller mor?» frågade Beata.

»Nej», svarade Anna, »icke till någon levande

själ.»

Beata tänkte icke på annat under hela kvällen. Och då hon slutit sina ögon, drömde hon icke om annat hela
natten. Så fort hon stigit upp om morgonen, bad hon sin far så vackert, att han ville ro henne och Maria och Lisa
ut till den flytande ön, för den var så söt.»Ja, vacker är den, och där skall du få se ett lorn-bo», sade fadern och
strök henne över hennes bruna hår.

Då rodnade Beata och fick tårar i ögonen; hon visste ju om lom-boet, och nu var hon visst inte uppriktig mot sin
far. Så hade hon aldrig varit förr.

3.

Om eftermiddagen gick fadern med de tre små flickorna till tjärnen. Viggo var också med. Men som där icke
fanns någon riktig båt utan blott en flotte, som icke bar dem alla, så fick han bli på land.

Vattnet var alldeles lugnt, mörkt och blankt. Den höga barr-skogen på ena sidan och den gröna backen på den
andra stodo på huvudet och speglade sig i vattnet. Runtom inne vid land stodo höga vass-rör som soldater på vakt
om den lilla tjärnen. Och här och där summo stora gröna blad och vita näckrosor med gula bägare inuti. Beatas
väninnor tyckte, att detta var det dej ligaste de sett och bådo fadern stanna och fiska upp de vita rosorna. Men
Beata bara längtade till ön.

Den låg mitt ute på tjärnen. Och då de närmade sig, såg det ut som två små öar, en uppe på vattnet och en nere i
vattnet. Fadern rodde tfttt intill ön och runt omkring den. Ochdå de kommo på andra sidan, plumsade lommen
med ens ut ur starr-gräset och ned i vattnet och dök.

»Där ha ni lom-redet», sade fadern och lade till med flotten. De små flickorna lutade sig över, en i sänder, medan
fadern höll i dem. Lom-redet låg alldeles i kanten av ön, och i bottnen lågo två grå-bruna ägg med svarta prickar,
större än något gås-ägg.

Maria och Lisa jublade och skrattade. Men Beata var ganska orolig och underlig till mods. Hon bad så innerligt
att få lov att stå på ön, bara en liten stund, och lyfta upp det ena lom-ägget, för att hon skulle få se bättre på det,
sade hon.

Fadern lät henne få som hon ville och lyfte henne ut på den flytande torven. Men hon fick icke taga i ägget med
mer än två finger, ty om lommen märkt, att någon rört vid äggen, ruvade han icke ut dem.

Så stod nu Beata på den flytande ön! Och hon blev ganska blek och beklämd, då hon skulle böja sig ned och ta
upp det gråbruna ägget. Hon lyfte det i vädret mellan två fingrar. Nu kunde hon ju få allt hon ville! Vad tror du,
att hon önskade sig? Att bli prinsessa i England? Nej, hon visste vad som var bättre. Hon rörde på läpparna och



sade för sig själv: »Såville jag önska, att Lill-Beata vore frisk och rask och sutte under rosenbusken igen!»

Men just i detsamma dök lommen upp tätt bredvid, och då han såg Beata stå vid redet med ägget i handen,
utstötte han ett skri så styggt, att Beata i förskräckelsen släppte ägget. Det föll i redet på det andra ägget, och
klask! — gick bägge itu, så att gulan sprutade omkring.

Beata stod som förstenad med högra handen allt-jämt i vädret, tills fadern åter lyfte henne ut på flotten. Då
störtade tårarna från hennes ögon, och hon berättade allt för fadern. Hon visste, sade hon, varför hennes önskan
icke gick i uppfyllelse, det var för att hon icke varit sann och uppriktig mot sin far. Men hon lovade med hand
och mun, att detta skulle vara sista gången, så visst som det var den första, hon var en så stygg flicka. Fadern
sade, att det var en vacker föresats. Och så rodde de hem igen.

Djuren i skogen.

1.

Jag ärnar företaga en vandring i skogen och förmodar, att I viljen vara med, barn. Låtom oss följa den första stig
vi träffa; det det är ej en riktig gång-stig, utan en sådan stig, som korna trampat om somrarna, då degått på bete i
skogen, en s. k. fä-stig. Så tyst och stilla här är! Vi höra blott en sakta sus-ning i träden, när en vind-fläkt sätter
dem i rörelse. Och ingen levande varelse tyckes finnas här.

Men vad är det, som rör sig på stigen vid våra fötter? Låt oss stanna och se efter! Det är icke blott en, det är en
hel mängd levande varelser, men så små, så små. De springa efter och förbi varandra; de tyckas ha mycket
bråttom. Nästan alla bära de något i munnen, den ena ett litet barr, den andra ett annat litet djur, den tredje något,
som ser ut som ett mycket litet ägg o. s. v. De små flitiga varelserna äro myror. De äro alla på väg till eller från
sitt hem, den stora myr-stacken, som vi se där borta bredvid stubben. Giva vi akt, så finna vi i skogen många
andra sådana smådjur, s. k. insekter, somliga krälande på marken, andra i träden, ännu andra surrande omkring i
luften.

Men tyst! Vad höra vi där? Vem sjunger så vackert här i den stora, ödsliga skogen? Det är en tal-trast, en liten
grå fågel, som sitter där högt uppe i gran-toppen. Han är en snäll sångare; nu sjunger han visst för sina små
ungar, som ligga i boet där inne i den täta gran-busken. Men hören blott! Han sjunger icke ensam, även andra
fåglar kvittra och sjunga, men ingen så vackert som taltrasten.»Bit, brr, brr!» Vad är det för nmsik? Det måste
vara en pojke, som står och slår med en käpp på en gammal torr träd-gren, så att den skakar; så låter det. Vi gå
dit; ingen pojke synes till, men i stället sitter där en mindre, svart-spräcklig fågel med röd mössa på huvudet och
lång, rak näbb. Det är en hackspett, som med näbben trummar på den torra trädgrenen.

Hu! Vad det blir för väsen i buskarna!

o

— A, det är bara en yrvaken uggla, som vi skrämt upp ur hennes förmiddags-lur; hon sover som bäst, hon, mitt
på dagen. Vore det afton eller natt, skulle hon låta höra sitt hemska »klevitt! klevitt!»

I skogen finnas många andra fåglar, några större än ugglan, de flesta mindre. Om våren spela här orr- och tjäder-
tuppar. Nu på sommaren vandra deras hönor tysta och vaksamma omkring med sina ungar, sökande föda åt sig
och dem. På våren och försommaren låter göken höra sitt »kuku! kuku!» Här kuttrar skogsduvan, och bo-Jinken
drillar sin vackra visa, medan höken och andra rov-fåglar speja efter rov. Men vi kunna få göra många vandringar
i skogen, innan vi träffa på och få se dessa djur; de flesta gömma sig undan eller hålla sig tysta, då en mRnniska
nalkas.2.

»Tjack, tjack, tjack», låter det uppe i den gamla furan. Det är den lilla viga ekorren, som blivit oss varse och nu
sitter stilla men orolig. Om vi hålla oss tysta och orörliga en stund, få vi säkert se honom springa upp och ned i
träden.

Men vem kommer där och sätter sig mitt i vår väg? »Ack», tänken I, »nu få vi göra bekantskap med Jösse hare!*



Nej, tron ej det! Till bekantskap blir ingen tid, den rädda Jösse tar snart till flykten; där skuttar han redan av med
blixtens hastighet inåt skogen.

Men se vad som skymtar där inne mellan träden! Jösse har en fiende efter sig, som söker gen-skjuta honom. Det
är den röda, lång-svansade Mickel räv, som med yttersta försiktighet smyger ned-hukad, lyssnande och spejande.
Nu tittar han upp i ett träd, spetsar öronen, vänder på huvudet och slickar sig om munnen. Han har fått syn på vår
lilla ekorre, som helt lugnt smackar åt honom, väl vetande, att han, där han sitter, är i gott förvar för Mickel.
Denna smyger nu vidare. Har-steken går du nog miste om den här gången, du sluga Mickel. Men om du väntar
till kvällen, så kan du tör-hända överrumpla någon orr- eller tjäderhöna i redet och frånröva henne ungarna eller
ock knipa henne själv.Nu gå vi hem ur skogen. Någon varg fingo vi ej se. Finnes här någon, så håller han sig
gömd i något snår eller i sin lya till aftonen, då han begynner ströva omkring efter rov. Grävlingen ligger ock om
dagen hop-rullad i sin lya och sover, och den högbenta, snabba älgen håller sig undan i den tätaste delen av
skogen eller ute på den otill-gängliga myren. Han lever blott i mellersta och norra delen av Sverige. I större
skogar i västliga och nordliga delen av vårt land vandrar björnen, den lurviga Nalle, omkring, betande växter
eller sökande rov.

Haren.

Haren, han hoppar i hagen. —

»Hå nej, vad jag vart rädd!

Där slog mig en kvist uppå magen, just som jag låg i min bädd.»

Haren, han skuttar i skogen. —

»Hå nej, jag far upp ur min blund.

Där gol en tupp bort vid logen, jag trodde det var en hund!»

Haren, han ränner i backar. —

»Hå nej, så rädd jag blev!

Där borta bland hö och stackar, där gick en kråka och klev!»e

A gren satt en skata och gluttade, skrattade och gluttade ned. —

»Bevars, vad den stackarn han skuttade! Aldrig så har han nå’n fred!»

Vilse i skogen.

Två dagar gick jag vilse i skog,

min mat var bär, och min dryck var vatten;

vid tallens rötter mitt hem jag tog

och sov på mossan den korta natten.

Jag drömt om änglar och under-ting; men vargen smög uti skogen kring.

Min moder gråter, min far går skall, men finner icke sin enda flicka.

»Var är den lilla? På mormors pall nyss satt hon flitig och lärde sticka.» —

Du morgon-skiminer, som strålar där, säg till där hemma, var »lillan» är!

Du väna fågel, som kuttrar sött, flyg hem till torpet, du skogens duva; jag, stackars liten, jag är så trött, och mjukt
jag ligger uppå en tuva.

Du ekorr-unge, spring du åstad med bud till far, då blir han så glad!Vem hjfllper till, när jag, stackars barn, ej
finns där hemma? Vem hämtar vatten?



Vem maler kaffet på mormors kvarn?

Vem stänger pullorna in för natten?

Vem läser bords-bön, så rent jag kan?

Ty lillebror är för liten han.

Men vad var det, som så vackert lät?

— Jo, det är klockor, som samman-ringa.

Tyst! — Det är söndag, — Nu minns jag det. Friskt mod igen! — Jag kan åter springa.

Ring länge, länge i kyrko-byn,

till dess jag hinner till skogens bryn!

Men när som prästen från predik-stoln bad för den lilla som vilse-gången, då stod hon där uti vardags-kjoln, ej
grann men frälsad, på kyrko-gången.

Dit var hon kallad av klockans ljud att tacka, lova och prisa Gud.

Sagan om mannen, som skulle ställa hemma.

Det var en gång en man, som var så kinkig och ond-sint, och aldrig tyckte han, att hustrun gjorde nog i huset. Så
kom han hem en kväll i hö-anden och var sur och trätte. »Kära far,var inte så ond», sade hustrun, »i morgon ska
vi byta arbete, jag skall gå ut med slåtter-folket och slå, så kan du ställa hemma.» — Ja, det tyckte mannen bra
om, och det ville han gärna.

Tidigt om morgonen tog gumman lien på nacken och gick ut på ängen med slåtterfolket. Mannen skulle då till att
ställa i huset. Först ville han kärna smör; men då han hade kärnat en stund, blev han törstig och gick ned i
källaren och skulle tappa i öl. Medan han höll på att tappa i öl-kannan, hörde han, hur grisen kom in i stugan.
Han åstad med tappen i handen uppför källar-trappan och skulle passa på grisen, så att han icke skulle välta
omkull kärnan; men då han fick se, att grisen allt hade gjort det och stod och snaskade i grädden, som rann utefter
golvet, blev han så gnistrande arg, att han rent av glömde öl-tunnan och for efter grisen det fortaste han kunde.
Han hann honom i dörren, och där gav han honom en riktig spark, så att han blev liggande på fläcken. Nu kom
han ihåg, att han gick med tunn-tappen i handen; men då han kom ned i källaren, var allt ölet utrunnet.

Han gick då i boden igen och fann så mycket grädde, att han fick kärnan full, och så gav han sig till att kärna, för
smör skulle han ha till middagen. Då han hade kärnat en stund, kom han ihåg, att kon stod inne och varken
hadefått vått eller torrt, fast det var långt lidet på dagen. Det var för långt att gå till hagen med henne, tyckte han,
så han tänkte han skulle släppa henne opp på taket; det var torvtak på stugan, och där växte präktigt gräs. Stugan
låg vid en brant backe, och bara han lade en planka från backen upp på taket, så trodde han nog han skulle få kon
upp. Men kärnan, den tordes han inte släppa för ungen sin, som for omkring på golvet; han kunde ju slå den över
ända, tänkte han. Så tog han då kärnan på ryggen o^h gick ut. Men så skulle han vattna kon först, förrän han
släppte henne på taket. Han tog då ett ämbar och skulle ta vatten i brunnen med det; men då han böjde sig utöver
kanten, rann grädden ut ur kärnan och ned i nacken på honom och så ned i brunnen.

Nu började det lida till middagen, och smör hade han ändå inte fått. Så tänkte han, att han skulle koka gröt, och
hängde en gryta med vatten över elden. Då det var gjort, kom han att tänka på, att kon kunde falla ned av taket
och bryta benen eller nacken av sig, gick så upp på taket och skulle binda henne. Den ena ändan av repet band
han om halsen på kon och släppte den andra ned genom skor-stenen. När han kom in, kokade redan vattnet i
grytan, och han måste vispa 1 mjölet. Han kunde då inte hålla i repet utan band det om låret sitt. Men bäst han
höll

12—193748 8. Almquist, Barnen» andra lästbolc.på med gröten, föll kon ned från taket och drog mannen upp i
skorstenen. Där satt han nu fast, och kon, hon hängde utanför väggen och svävade mellan himmel och jord.



När hustrun hade väntat både länge och väl på att mannen skulle komma och båda till middagen och det icke
blev något av med det, så gick hon slutligen hem. Då hon fick se, att kon hängde så styggt till, så gick hon bort
och högg av repet med lien; i detsamma föll mannen ned ur skorstenen; och då hustrun kom in, stod han på
huvudet i grötgrytan.

De svenska gossarnes sång.

Vi äro svenskar, vi också, fastän vi äro nu så små.

Vårt foster-land det älska vi, och snart vi stora bli.

Vårt öga ser, att skönt det är.

Att älska det vårt hjärta lär.

Och glatt vi sjunga om vårt land, vårt sköna fosterland.

Var är väl ängen mera grön,

Var är väl blomman mera skön ån i det land, där vi i frid framgå vår barndoms-tid?Ja, vi det älska till vår död
och byta ej, om ock man bjöd oss största skatt i annat land, vårt kära fosterland.

Var finns en himmel mera blå och mera rik med stjärnor på än den, som välvs i högan nord uppöver Sveriges
jord?

Den kalla, klara vinter-dag på blanka isen åker jag.

Jag hurtigt far från backens höjd på kälken ned med fröjd.

Uti det raska snöbolls-krig den svenske gossen övar sig, att han en gång med glättigt mod må stå en kämpe god.

Om fienden oss kommer när, ett tappert folk han möter här, ty liksom fädren vilja vi rätt tappra männer bli.

Gåta.

Det kom en tunna från främmande lind utan laggar och utan band, med tu slags öl i.Ottos köp.

l.

— Mor, mor, hurra! Vad jag är glad! Tänk, du mor, jag fick en slant, en fem-öring, av en karl, som körde nere på
vägen.

— Varför gav han dig den då? frågade mor Lisen.

— Jag höll hästen för honom, förstås, medan han gick upp i gården, förstås.

— Jaså, du förtjänar pengar, du. — Otto höll upp slanten så högt i vädret, som hans åttaåriga lekamen räckte.

— Så vet du, mor, att jag har en tjugu-fem-öring, som du själv lade i den bästa kaffekoppen på hyllan; — det
minns du väl, mor? Ottos röst blev ängsligt frågande, och han vände o-upp-hörligt blicken mot den grön-rosiga
kaffekoppen på hyllan.

Mor Lisen log. — Ja, var lugn, du, den har inte spatserat sin väg.

— Nu tänker jag, att jag skall köpa någonting, mor. Jag undrar bara, vad jag skall köpa.

Otto satte sig på tröskeln och grep med sina samman-knäppta händer om de bara knäna.

— En fiske-båt kan jag förstås inte få, det begriper jag, mor. Skratta inte! Men en fiskebåt,det vore det bästa —
bara jag kunde få den för det. Vad skall jag nu köpa?

— Det får du fundera ut själv, det.

Otto tog ett tag bakom örat. De gråblå ögonen och den hop-knipna munnen vittnade om, att han funderade
skarpt. Mor Lisen såg på honom och log, under det att hon vände och gned de smutsiga plaggen i tvätt-baljan.



— Nu vet jag, jag köper en hals-duk. Nej, det är rakt för varmt att ha den! — Mor, jag köper ett met-spö.

— Jaså.

— Nej, det gör jag ändå inte. Vad skulle det tjäna till?

— Till att ta fisk med.

— En käpp, en krok och ett snöre är lika bra, för jag fick en abborre i går ändå. — Otto såg mycket vill-rådig ut.

— Jag har allting, mor, vad skall jag göra med pengarna?

— Det är för visso ett ovanligt tal i det här huset, tyckte mor Lisen glatt, fast en skugga lade sig över hennes
bleka ansikte, minnet av brist och um-bäranden.

Otto tog saken bara från den glada sidan och skrattade, så att det blev gropar i kinderna.

— Det skall inte bli ovanligt alls, bara jag blir rik.— Nej, då så! Men nu skall jag gå till brunnen med kläderna,
och du kan ju bli inne, om du vill, och vänta på rikedomen.

Mor Lisen tog sin tvätt-balja och gick, och Otto satt kvar i sina funderingar. Om inte rikedomen precis syntes till,
så kom i stället grannens Kalle in efter ett par minuter.

2.

— Jaså, du sitter inne i ugns-värmen, du, hälsade Kalle med ett brett grin.

— Det är inte farligt för dig, om du kommer in — du har ju lucka på mössan, om värmen skulle bli för stark,
tyckte Otto med en blick på Kalles toviga huvud, där en lin-gul hårtofs stack ut genom ett hål på luvan.

Kalle steg varsamt fram mitt på golvet. Det var en vatten-puss på gården, och nu kunde den, som ville, räkna
både Kalles tår och hur många steg han tagit på mor Lisens rena golv.

— Nej, har du en slant!

Kalle tog ett skutt fram till bordet, där Otto ställt sig att betrakta kungens bröst-bild på slantens avig-sida.

— Får jag den?

Kalles ansikte lyste rött under sol-brännan.

— Nej, det skall du inte inbilla dig.

— Vad skall du köpa för den? Köp karameller, du! I boden finns röda och vita ochrandiga och prickiga och kulor
med saft i. Du kan aldrig tro, så goda de ä’.

Kalle tittade under lugg på Otto. Tänk, om han läte tala vid sig! Då kunde man väl alltid få en eller ett par
stycken med.

Otto hade åhört Kalles beskrivning med stor uppmärksamhet, och han kände redan en viss söt för-smak.

— Äro kulorna stora eller små? frågade han.

— Små — nej, de ä’ riktigt stora!

— Hur många får man för ett öre?

— Två fick jag.

Otto satte ut munnen med mfss-nöjd min.

— Du får nog fler än två, skyndade Kalle sig att lägga till.

— Asch nej, det får jag inte, när inte du fick det, men--

Otto såg i andanom de grannaste karameller framför sig. Och de voro sötare än socker och allt annat sött i
världen. Han fattade ett hastigt beslut, sprang bort till dörren och såg ut åt brunnen till. Jo, där stod mor och



klappade och sköljde kläder. Han nappade åt sig mössan. — Kom, så gå vi till boden då, sade han brådskande till
Kalle.

Denne förstod vad det gällde och tassade efter Otto så tyst som en liten råtta ut genom den lilla grinden utåt
vägen.När Otto kom hem, skulle han tala om sin handel för mor och bjuda henne smaka, men förut behövde han
inte det. Slanten var hans

— hans egen!

Snart saktade han sina steg. Det kom över honom något så tungt och underligt, han visste inte alls, var det kom
ifrån. Men hur det var, så kom han att tänka på något. Här-om-dagen, när mor sydde en bomulls-blus åt honom,
kunde hon inte få sömmen att sitta fast i sy-klumpen, för knapp-nålen var krokig. — Mor, du skall köpa nya
knappnålar, hade Otto sagt.

— Ja, jag skulle det, men det skall strax några öre till, svarade mor med en suck. När nu Otto travade fram på
vägen vid Kalles sida, var det inte utan, att de där knappnålarna stucko honom smått. Han saktade mer och mer
sin

gång-

— Kan du inte komma, din söl-patron? undrade Kalle vresigt och vände sig tillbaka.

Men Otto teg och stred med sig själv. — Snart voro de framme vid handels-boden.

— Gå du in ensam, jag väntar här ute.

Otto gick, och Kalle stödde sig mot staketet och petade bort en liten sten, som fastnat mellan tårna på honom. —
Då Otto kom in i boden, vandrade hans blickar hastigt bort tillhyllan, där karamellerna stodo. De voro både röda
och vita, randiga och prickiga — långt härligare än Kalle beskrivit dem!

— Vad skall du ha, lille far-bror? frågade köp-mannen vänligt.

— För fem öre ka--kara — knappnålar!

Otto riktigt skrek fram det sista ordet, och glad var han, när det var sagt.

Han fick ett halvt knappnåls-brev och gick. Vid trappan stod Kalle ivrigt väntande.

— Tog du kulor?

Otto kände sig icke stark nog att svära utan höll upp knappnålarna.

Kalles under-läpp växte betydligt, och hur lång hans näsa blev, det är bäst att tiga med.

— Du kan ju få en knappnål, tröstade Otto honom.

— Nej, två skall jag ha!

— Ja, så får du två då.

Kalle satte nålarna i uppslaget på sin jacka, men hans uppsyn bådade intet gott. Otto fick inga blida blickar till
tack för sin present. Han stod också beredd att ta till flykten när som helst.

— Otto, du! Aldrig har jag sett en så dum pojke som du, nej aldrig!

Kalle satte sin trubb-näsa i vädret på det mest ret-samma sätt i världen och tycktes ämnagå hand-gripligt till
väga. Men Otto tappade inte modet för det.

— Se du dig i spegeln, Kalle! Adjö med dig! Därmed lade han benen på ryggen och sprang hem.

Mor hade nu slutat sin tvätt och satt inne i stugan och lagade Ottos söndags-strumpor.

— Nu har jag köpt bort fem-öringen, mor!

J asa.



— Gissa, vad jag köpt! Otto höll upp handen med det lilla paketet.

— Kan inte.

—- Knappnålar, mor! Se — ja, jag tänkte förstås köpa karameller, det var det jag tänkte, när jag gick till boden,
men sen så gjorde jag det inte. Jag köpte knappnålar i stället.

— Varför det då?

— Joo — de räcker ju mycket längre! — Otto blev riktigt glad, när han fann ett så förnuftigt skäl. Mor såg också
glad ut och såg på sin gosse, så att han rodnade därvid.

— Jaså, sade hon till sist, mor har redan en gosse, som hjälper till att skaffa till huset! Gud ske lov för det! — Så
sydde mor Lisen igen.

Otto lade knappnålarna på bordet och satte sig att titta på dem riktigt noga. Han kände sig så belåten, att han
riktigt fick en söt smak i munnen; — de granna karamellerna kunde då aldrig ha smakat så sött!Björnen.

1.

Björnen är näst älgen det största vilda dägg-djur, som lever i vårt land. Han är grov och stark, med korta ben, en
liten kort svansstump, korta öron och långa, spetsiga klor på tassarna. Han har en tjock och mjuk, lurvig päls,
vanligen mörk-brun. Hans ungar ha en vit eller ljus ring om halsen.

Björnen lever endast i Norrland, Dalarne, Värmland och Dalsland i de stora skogar, som finnas där. Han hör till
rov-djuren. Dock leva många björnar icke av rov. Men en björn, som en gång fått smak på kött, vill sedan helst
ha sådant och dödar andra däggdjur, både tama och vilda, så snart han får till-fälle därtill. En sådan björn kallas
slag-björn.

De björnar, som aldrig fått smak på kött, leva hela sitt liv endast av allahanda växter, rötter, säd, bär, myror och
honung. Honungen skaffa de sig genom att plundra humlors och vilda bins bon i ihåliga träd. Sådana björnar
kallas gräs-björnar eller myr-björnar. Även slagbjörnen äter gärna dessa födo-ämnen.

»Men hur kommer björnen åt insekternas bon uppe i träden?» frågen I kanske. Han Ialdrig hört, att han kan
klättra och klättrar ganska vigt, trots sin stora och klumpiga kropp? »Stinga icke bina honom?» hör jag en annan
fråga. — Jo, de försöka men nå ej igenom den tjocka pälsen; endast på nosen lyckas de såra honom, men han
bryr sig ej mycket därom, slår dem blott med tassen och brummar smått.

I ett land, som heter Ryssland, finnas stora skogar, med stora, gamla träd, många björnar och vilda bi-svärmar.
En rysk bonde gick en dag ut i skogen att hugga ved. När han kom till ett stort, ihåligt träd, som var avbrutet ett
stycke uppe på stammen, kände han en stark lukt av honung. Han klättrade uppför stammen och fann, att den till
en del var fylld med honungs-kakor. Han ville nu stiga ned ett par steg för att komma åt honungen men halkade,
föll och sjönk djupt ned i den lösa honungen. Den stackars karlen tappade till på köpet sin yxa. Han kunde nu
omöjligt komma upp, utan ju- mer han arbetade, dess djupare sjönk han.

Bonden hade stått här i tvenne dygn och var beredd på att få stå här och dö. Mitt över sig såg han en skymt av
himmeln. Men plötsligt blev det kol-mörkt, och ett ögon-blick därefter kom något tungt ned på hans huvud.
Förskräckt grep han med bägge händer över huvudet tag i det tunga föremålet, som hastigt droghonom upp ur
honungen och upp över trädstammen.

Uppkommen i dags-ljuset, fann han, att det var en stor Nalle, som honungs-lukten också lockat ned i trädet. Han
hade klivit ned baklänges, men då bonden fattat tag i hans bakben, själv blivit så förskräckt, att han med
detsamma rusat upp igen, dragande bonden med sig. Björnen gav sig icke en gång tid att se på bonden utan
sprang genast sin väg inåt skogen, och bonden var räddad ur en dubbel fara.

2.

Björnen dödar med lätthet våra största tamdjur. Med hästen brukar han stundom gå till väga på det sätt, att han



hugger honom över bogarna med den ena fram-tassen och löper sedan på bakbenen bredvid den stackars skrämda
hästen. Så springa de i bredd, tills de komma så nära ett större träd, att björnen räcker att fatta om det med sin
andra ram — ramar kallas hans framtassar; stödd på trädet, slår han nu hästen till marken och dödar honom.

Med ett enda slag av ramen förmår björnen att döda en oxe. Gående på bakbenen kan han bära en ko mellan
ramarna. Det har hänt, att han klättrat upp på ladugårds-tak, brutit sig därigenom, stigit ned och dödat ett djur
ochsedan burit det samma väg ut igen. En så förfärligt stark best är Nalle.

Människan anfaller han ej, om han icke blivit retad eller sårad eller har små ungar att försvara. Han har ett
mycket fint väderkorn. Och så snart han vädrar en människa, flyr han undan hénne.

Björnen ligger i ide om vintern, säger man. Därmed menas, att han ligger stilla i ett för ändamålet inrett bo.
Härunder äter och dricker han icke, utan ligger i ett slags sömn, som kallas dvala. Så ligger han under de kallaste
vinter-månaderna. Till ide inreder han en bergsklyfta, en håla under en trädrot eller annan grop. Han gör sig där
en bädd av mossa eller ljung och täcker över den med granris.

Nalle är ett ganska älskvärt djur. Han är ärlig och rätt-fram och förstår sig icke på något slags list och
förställning. Därför låter han ock lätt locka sig i snaror och försåt. Han är godmodig och tålig, men när han blir
retad, så blir han det med besked. Genom god behandling kan han fås ganska tam och läras åtskilliga konster.

En björn-historia.

Två systrar lågo en sommar ensamma uppe på en säter i Gudbrands-dalen i Norge. Denäldre stannade alltid
hemma för att kärna och ysta och hålla mjölk-kärlen i ordning; den yngre, som hette Astrid, drog var morgon ut
med boskapen, bärande över axeln en liten ränsel. I den hade hon litet sötmjölks-ost och tunn-bröd samt en bit
spicke-kött; dessutom hade hon katekesen i fickan och stick-strumpan i handen.

En afton, då solen vid sin nedgång lyste så vackert mellan träd-topparna, lämnade hon boskapen och gick bort till
kanten av en brant sluttning, där hon satte sig på en stor sten och såg ned utöver nejden. Hon sjöng en visa högt i
sky och hörde intet, förrän hon på en gång känner ett tungt slag på sin skuldra. Hon vände sig förfärad om och
såg en stor björn, som lutade sig över henne. Nästan förstenad av förskräckelse, blev hon sittande orörlig,
begynte att bedja sitt »Fader vår» och trodde sin sista stund kommen. Men nu märkte hon, att björnen stod helt
stilla, och då hon vände huvudet mot axeln, där tassen vilade, såg hon, att en lång, skarp tagg gått djupt in i tån.
Hon tyckte, att björnen såg på henne med en sådan bedjande blick, att hon ovillkorligen lyfte handen; och med
sina små fingrar drog hon varsamt ut taggen. Strax tar Nalle bort tassen, nosar litet på henne och går stilla sin
väg. Hon är icke heller sen att avlägsna sig, får boskapen — som icke märkt något — tillhopa och driver den hem
tillsätern. Där berättar hon för den förskräckta systern sitt äventyr.

Efter ungefär en månads tid betar hon sin hjord på samma ställe, ty ingen har sedan den dagen hört något av
björnen eller sett till honom. Hon sitter och läser i sin bok mitt ibland djuren, då hon på en gång ser kreaturen
under vrål och bölande löpa åt alla håll med svansarna i vädret, under det att vall-hunden, som tagit sigen liten
lur, begynner att skälla och tjuta. Hon förstod, att något galet var å färde. Ganska riktigt! Ut ur skogen kommer
en björn emot henne, gående på två ben med en riven kalv i famnen. Hon tänkte att taga till flykten, men innan
hon hann att besluta sig, var björnen hos henne och nedlade rovet för hennes fötter. Han såg åter på henne med
en så förståndig blick, som ville han säga: »Tack för sist, nu äro vi kvitt!» — och med denna avskeds-hälsning
lunkade han därifrån tillbaka in i skogen. Men hon hörde ännu länge, huru grenarna knakade och brakade under
hans tunga ramar.

Hon betraktade nu den dödade kalven och såg, att hon icke igenkände honom. Björnen hade dock varit så
hygglig, att han icke betalt läkar-arvodet ur hennes egen hjord, och mer kan man ju icke begära av en norsk
björn.

Frestelsen.

En liten gosse vid boken satt.



Då blickade solen in så glatt, så mild och vänlig hon bad:

»Kom ut, liten vän, så rask och skön, med strål-glans fyller jag ängen grön, där kan du leka så glad.»

Men gossen svarar: »Var tyst och still!

Min läxa jag först mig lära vill.»
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Vad är det, som knackar på rutan där? En fågel, som tittar in:

»Men varför sitter du inne så där?

Bland skogens träd så roligt det är.

Kom ut i den friska vind!»

Men gossen svarar: »Var tyst och still! Min läxa jag först mig lära vill.»

Och riktigt med kraft han läser nu Då ropar det åter där ute: »Du!

Vad vill du då med din bok?

Kom ut och pröva, vad frukt ändå ditt gamla äppelträd bjuder på!

Du bliver mig snart för klok.»

Men gossen svarar: »Fler ord ej spill!

Min läxa jag först mig lära vill.»

Och läxan han lärt sig har rätt snart, ty flitig han var, och det gick med fart. Nu är han äntligen fri.

Han far genom dörren ut så glad till fågel-sång, äpplen och solskens-bad; nu vill han ej inne bli.

Han ropar: »Hurra, nu är jag fri!

För i dag är läxan nu förbi!»Pojken, som gick med tionde till prosten.

Far hade varit ute på fiske men inte fått mer än 30 små abborrar.

»Hör nu, Lars», sa’ han till gossen sin, »du skall gå med tionde till prosten; det blir precis 3 abborrar, det. Med
dem skall du nu gå till prost-gården. Du skall hälsa från far och säga, att prosten skall ju ha allt-eftersom vi få, så
att när vi få mer, så får han mer, och när vi få mindre, så får han mindre. Din nya kyrk-mössa får du ta på dig, så
att du ser ut som folk. Glöm nu inte bort ärendet, och låt se, att du är snäll och hövlig.»

Lars gjorde, som far bad, och slängde korgen med de tre abborrarna över axeln.

För att inte glömma, vad han skulle säga, gick han och läste över fars ord hela vägen, ty han hade så dåligt
minne. Men när han kom fram till gården och fick se prosten sitta på trappan och läsa tidningen, så kom han
ihåg, att han skulle vara hövlig, och hälsade. Men orden, de trillade i brådskan om varandra. Han ropade genast:
»Ny mössa, herr abborre! Far skickade mig hit med tre prostar i en korg, och han sa’, att när vi få mer, så får
prosten mindre, och när vi få mindre, så får prosten mer!»Spräckligs äventyr.

l.

Det var en gång en liten höna, som hette Spräcklig. Hon var icke lik andra hönor. Hon sprang icke omkring hela
dagen och kacklade om allt möjligt liksom de andra, utan hon gick mest för sig själv och teg. De andra hönorna i
hönsgården tyckte icke om detta. Ibland, när de gingo förbi Spräcklig, hackade de till henne med näbben och
sade: >Kackelackela-a — högfärdig!»

Men Spräcklig var icke högfärdig; hon hade bara så mycket funderingar i sin lilla hönshjärna, och därför gick
hon mest för sig själv. Hon trodde alltid, att hon skulle få uppleva någonting riktigt märkvärdigt, och det var det,
som hon gick och väntade på.



En dag satt hon uppflugen på hönsgårdens staket och blickade ut i världen. Därborta låg den stora, gröna skogen,
så vidsträckt och hemlighetsfull. Och så fick Spräcklig plötsligt en så stark längtan att flyga dit bort och se, hur
det såg ut därinne bland de höga, dunkla träden. Och så lyfte hon vingarna och flög dit bort. Hon förkunnade icke
på förhand: »Kackelackela-a, nu flyger jag!» som en annan höna skulle ha gjort. Nej, Spräcklig var ingen vanlig
höna: hon gav sig av, tyst och obemärkt.När Spräcklig hade flugit omkring en stund därinne i den stora skogen,
ville hon vända om hem, men då märkte hon till sin förskräckelse, att hon ej hittade vägen. Hon flög och flög,
men ingenstädes såg hon en skymt av hönsgården. I stället kom hon till något, som såg ut som en ris-koja. Där
inifrån hördes en dov, brummande sång. Spräcklig blev nyfiken, flög till kojan och satte sig på taket för att
lyssna.

Där inne i kojan bodde familjen Björn: pappa och mamma Nalle samt deras lilla Tusse. Just nu satt mamma Nalle
och sjöng en vaggvisa för lilla Tusse, som varit grinig och kinkig och behövde sig en liten middags-lur. Så här
sjöng mamma Björn:

»Tusselull,

mitt hjärte-gull,

är du nu sömnig och trött?

Somna då in så stilla, ingen skall göra dig illa.

Sov, lilla vännen, sött!

Tusselull, mitt hjärtegull, sover du inte än?

Far, han jagar i skogen, mor sitter hemma så trogen.

Sov, lilla hjärte-vän!»När Spräcklig hörde denna sång, blev hon så nyfiken att få se den lilla Tusse, att hon
makade sig fram till ett hål, som fanns på taket, och lutade sig fram för att titta ner. Men då hon fick se den stora
bruna björn-mamman, blev hon så förskräckt, att hon tappade balansen och ramlade ner genom hålet och kom
rakt på den lilla Tusse, som låg och halv-sov.

2.

O, vad den stackars Spräcklig nu blev förskräckt! Nu tog höns-naturen ut sin rätt, och hon kacklade vilt, medan
hon flaxade omkring för att söka reda på utgången. Lyckligtvis för henne är herrskapet Björn i allmänhet något
långsamma i vändningarna, så att innan de ännu hämtat sig från häpenheten, hade Spräcklig hittat dörren och
kommit ut.

Men nu började lilla Tusse skrika: »Mamma, jag vill ha den där hönan! Jag är hungrig, jag vill äta upp henne!»
Och fru Nalle tyckte också, att det var bäst att passa på tillfället och försöka få sig litet höns-stek, så att hon
skyndade sig ut för att försöka fånga den oväntade gästen. Lilla Tusse traskade efter sin mamma.

När de kommo ut, fingo de se, att Spräcklig flugit upp i en stor tall. Där satt hon ochdarrade och var så dödligt
förskräckt, att hon icke kunde komma sig för att flyga bort och söka rädda sig.

Då skrek lilla Tusse: »Mamma, klättra upp i trädet! Ta’ henne, mamma!»

Och mamma Nalle började klättra uppför tall-stammen ut på den gren, där Spräcklig satt. Men just som hon
sträckte ut sin stora tass för att ta Spräcklig och lilla Tusse stod nedanför i spänd väntan — då brast grenen under
björnmammas tyngd: »krasch!» sade den — och pladask!

— där låg fru Nalle i backen!

I samma ögonblick blev det liv i Spräcklig: »Kackelackela-a», kacklade hon, medan hon lyfte på vingarna och
flaxade bort, det fortaste hon kunde. Hon flög så länge, tills hon icke mer hörde björnarnas brummande. Då blev
hon lite lugnare, och så hittade hon på att flyga upp i toppen på ett högt träd och se sig om efter vägen. Där fick
hon syn på det kära gamla höns-husets tak, och så kunde hon hitta hem igen.



När Spräcklig kom tillbaka till hönsgården, blev hon mottagen av ett väldigt kacklande. Man hade märkt hennes
frånvaro, och det hade varit stor undran, vart hon tagit vägen. Och då nu Spräcklig berättade sitt märkvärdiga
äventyr, då ska’ man tro, att där blev en uppståndelse och ett väsen! Aldrig hade någonhöna förut vågat sig ut i
den stora, hemlighetsfulla skogen, aldrig hade någon höna förut varit inne i de fruktansvärda björnarnas boning. I
flera dagar fick icke Spräcklig göra annat än bara berätta och berätta om igen sin historia.

Och det bästa av alltsammans var, att efter detta blev Spräcklig gladare till lynnet än förut

— ty nu hade hon ju ändå upplevat något märkvärdigt, som hon så mycket längtat efter —, och de andra hönorna
upphörde att vara ovänliga mot henne, ty nu måste de ju ändå erkänna, att hon var en ovanlig höna, vilken
genom sitt underbara äventyr spritt glans över hela hönsgården!

Regn-bågen.

När regnet droppar från himlen ner, på skogens toppar regnbågen ler; i aftonstunden på nytt man hör från tysta
lunden små fåglars kör; ty vackert väder han bådar ju, därföre kvädervar fågel nu.

Se, blomman tindrar mot västerns sken, och regnet glindrar på blad och gren. Klar solen stiger ned från sin höjd
och jorden viger till stilla fröjd.

Om den sommar, som aldrig kom.

Veten I, små barn, vad det var för en sommar, som aldrig kom? Jag skall säga er det. Det är en sann saga, och
icke är den så lång; nog kan man höra på den.

Det var en gång en liten gosse, som hette Rafael. Han var frisk och stark och blomstrande som den lilla rönnen,
vilken en dag skall bliva stor och bära vita, doftande blommor i jordens vår.

Men Gud såg, att den lille gossen, när han blev stor, skulle en gång få mycken sorg uti världen och råka i många
frestelser, som kunde fördärva hans hjärta och vända det bort till synd och fåfänglighet. Därför utsände Gud sin
stora, skinande ängel Rafael, efter vilken den lille gossen hade sitt namn, och sade till ängeln: »För gossen till
mig!»Då hände sig, att den starke och friske gossen blev sjuk och begynte förtvina; och det var om vintern. Men
hans föräldrar och de små systrarna sade: »Vänta litet, nog blir Rafael frisk, när sommarn kommer.»

Då kom den långa, ljusa våren, när fåglarna begynte sjunga i träd och grenar. Och barnen hade en hämpling i
buren; med honom gingo de ut en morgon i parken och läto honom flyga i sin frihet till de andra små fåglarna.
Hämp-lingen flög; han var så glad, så glad, och i detsamma han flög, så kvittrade han en enda ton, och den var så
full av glädje och tacksamhet, att barnen tyckte sig aldrig ha hört ett vackrare kvitter.

När de kommo hem, låg den lille Rafael ännu sjuk på sin bädd och hade ej kunnat vara med i parken. De små
systrarna klappade hans bleka kinder och hans vackra bruna hår och sade till honom: »Var icke ledsen, Rafael;
när det blir sommar, får du komma med oss och höra hämp-lingen sjunga. Din sommar skall också komma, och
då blir du frisk.»

Men Guds stora, skinande ängel stod osynlig vid gossens bädd och sträckte sina sköna, vita vingar över honom
likasom för att bevara honom emot allt ont uti världen. Och ju längre ängelns vingar sträckte sig ut över honom,
dess blekare blev den lille gossens kind och dess svagare hansande-dråkt. Hans klara, bruna ögon sågo ännu en
gång mot ängeln, som han ensam såg; därefter sjönko de tillsamman, och den lille Rafael andades icke mera.
Men på hans små bleka läppar dröjde ännu det fridsamma, lyckliga leendet, som man ofta ser hos små barn, när
de märka, att en ängel står bredvid deras bädd^

»Se», sade gossens föräldrar till de små systrarna, »nu är Rafael lycklig; han är hos Gud. Likasom hämplingen
flög till sin frihet ur buren, så flög också Rafaels oskyldiga ande till evig frihet; vi hörde icke hans glädje, såsom
vi hörde fågelns kvitter, men vi märka det väl på hans blida leende, att han prisar Gud, som så tidigt har unnat
honom salighetens krona.»

Då sade en av systrarna: »Men den sommaren kom aldrig, när Rafael skulle bli frisk.»



»Ja», sade den andra systern, »Rafaels sommar kom aldrig.»

Men föräldrarna avtorkade sina tårar och sade: »Visst har den kommit. Om vi kunde se långt bort i den blå
himmeln, så skulle vi nu få se Rafael leka med de små änglarna i Guds eviga paradis. Där är den rätta sommaren,
och efter den sommaren kommer aldrig en höst och aldrig en vinter mera.»

Då förde de den lille Rafael bort till kyrkogården och lade honom i en liten grav, och prästen läste sköna böner
över honom och lovade honomett evigt liv. Men gossens moder, som stod vid graven, sade: »Nu borde vi sjunga
en psalm, och här är ingen, som sjunger psalmen vid Rafaels grav.»

I detsamma begynte en liten fågel sjunga så högt under himmelns blå i våren och solskenet, och alla förstodo, att
fågeln prisade Gud. Då sade den döde gossens fader: »Hör, fågeln vet väl, för vem han sjunger: hämplingen
sjunger psalmen vid Rafaels grav.»

Men den stora, skinande ängeln flög med den lille Rafaels själ långt bort över gravens mull till den eviga
sommaren i Guds paradis.

Den första lärkan.

Vidde-vidde-vitt! — Nu kommer våren, viddeviddevitt! — nu är han här! viddeviddevitt! — Hör första lärkan,
viddeviddevitt! — som budskap bär!

Viddeviddevitt! — »Jag rest med vinden viddeviddevitt! — hit hem till nord. viddeviddevitt! — Rätt lång var
färden, viddeviddevitt! — nu är den gjord.

Viddeviddevitt! — Nu grönska tegar, viddeviddevitt! — nu bräka lamm.viddeviddevitt! — Vad kräk och kryp-
fän, viddeviddevitt! — som kravla fram!

Viddeviddevitt! — Vad glans kring jorden! viddeviddevitt! — Vad ljus och fröjd! viddeviddevitt! — All världen
jublar viddeviddevitt! — av hjärte-fröjd!»

Sagan om fiskaren och hans hustru.

1.

Det var en gång en fiskare, som jämte sin hustru bodde i en jord-kula vid sjön. Fiskaren gick var dag ut att meta.
En gång satt han vid havet och stirrade ned i den blanka sjön samt såg uppmärksamt på reven. Då sjönk denna
djupt, och när han drog upp henne, hade han en stor flundra på kroken. Flundran sade till honom: »Skona mitt
liv! Jag är ingen flundra utan en förtrollad prins. Släpp mig i vattnet igen, och låt mig simma.»
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»A», sade fiskaren, »du behöver inte spilla så många ord. En flundra, som kan tala, hade jag nog släppt ändå.»
Och så kastade han henne åter i vattnet; och flundran dök till bottnen, lämnande en lång blod-strimma efter sig.

Fiskaren däremot gick hem till sin hustru i jordkulan och berättade, att han hade fångaten flundra, som hade sagt
honom, att hon var en förtrollad prins, samt att han genast släppte henne. »Har du då inte önskat dig någonting?»
frågade hustrun. »Nej», svarade mannen, »vad skulle jag väl önskat mig?» — »Ack», sade hustrun, »det är dock
bra svårt att alltid bo i denna kula med havs-tång till tak; det luktar så illa därav. Gå och försök ännu en gång och
önska oss en liten timrad stuga.»

Detta tyckte mannen ej om; emellertid gick han dock till sjön, och när han kom dit, var sjön både gul och grön.
Då stannade han vid stranden och ropade:»Flundra, kom till fiskeskär!

Fiskarn väntar på dig där; ej hans hustru Ilsebill vill, som hennes gubbe vill.»

Då kom flundran simmande och sporde: »Nå, vad vill hon då?» — »Ack», svarade fiskaren, »jag hade ju fångat
dig, och nu menar hustru min tro på, att jag skulle önskat mig någonting. Hon vill icke bo i jord-kulan utan i dess
ställe ha sig en ordentlig stuga.» — »Gå du vackert hem», sade flundran, »det har jag redan ställt om.»



2.

Och så förflöto åtta eller nio dagar. Då sade hustrun: »Far, stugan börjar bli mig för trång, och täppan är så liten.
Jag vill bo i ett stort marmor-slott; gå bort till flundran och skaffa mig ett slott.» — »Ack, hustru», svarade
mannen, »flundran har nyss givit oss en stuga; jag vill inte besvära nu igen; flundran kunde taga det illa upp.» —
»Ä prat», sade hustrun, »det är en små-sak för flundran; det gör hon gärna. Gå du bara.»

Då gick mannen med tungt sinne; men när han kom till sjön, var vattnet violett, grått och mörk-blått; dock var det
lugnt. Han stannade och sjöng:»Flundra, kom till strandens skar!

Fiskarn väntar på dig där; ej hans hustru Ilsebill vill, som hennes gubbe vill.»

»Nå, vad vill hon då?» frågade flundran. — »Ack», svarade mannen bedrövad, »hon vill bo i ett marmorslott!»
— »Gå du hem, hon bor redan i ett sådant», sade flundran.

3.

Då gick mannen hem, och hans hustru mötte honom i ett stort palats. »Se då, far», sade hon, »vad här är grant!»
Och därpå gingo de in tillsammans. Där voro så många tjänare, och väggarna skimrade så spegel-blanka, och i
slottssalen stodo förgyllda stolar och bord. På andra sidan slottet var en trädgård och längre bort en stor skog, där
det vimlade av hjortar och harar. Nedanför slottet fanns en ladugård och ett stall. »Ack», sade mannen, »nu skola
vi också stanna kvar på detta sköna slott och slå oss i ro.» — »Det tål att tänka på», svarade hustrun, och därpå
gingo de till sängs.

Nästa morgon vaknade hustrun, då det redan var dager, och hon stötte mannen i sidan med arm-bågen och sade:
»Far, stig upp, vi ska bli kungar över hela landet!» — »Ack, hustru»,svarade mannen, »vad ska vi med att vara
kungar? Jag vill inte bli kung!» — »Nå, men jag vill bli kung!» — »Kära du», sade mannen, »hur skulle du
kunna bli kung? Inte kan flundran göra dig till kung.» — »Far», sade hustrun, »gå strax till flundran! Jag vill bli
kung!»

Då gick mannen, djupt bedrövad över att hans hustru ville bli kung. När han kom till sjön, var den nästan svart-
grå, och vattnet svallade upp och ned. Där stannade han och sjöng:

»Flundra, kom till strandens skär! Fiskarn väntar på dig där; ej hans hustru Ilsebill vill, som hennes gubbe vill.»

»Nå, vad vill hon då?» frågade flundran. — »Ack, min hustru vill bli kung!» — »Gå du hem, hon är det redan»,
svarades.

4.

Då gick mannen hem. Och när han kom till palatset, var där en mängd soldater med pukor och trumpeter; och
hans hustru satt på en höj; tron av guld och diamanter och hade på sig en stor guld-krona. På ömse sidor om
henne stodo sex tärnor, den ena ett huvud mindre än den andra.
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då han hade betraktat henne en stund, fortfor han: »Ack, hustru, vad det kläder dig väl att vara kung; nu skola vi
inte heller önska något mer.» — »Nej, min gubbe, långsamhet gör ledsamhet. Detta kan jag omöjligt hålla ut med
i längden; är jag kung, så vill jag också bli kejsare.» — »Ack, varför vill du då bli kejsare?» — »Far, gå till
flundran, jag vill bestämt bli kejsare!» — »Det gitter jag icke be flundran om, ty hon kan ej göra dig till kejsare.»
— »Jag är kung», svarade hustrun, »och du är min man. Gå strax, säger jag!»

Då gick mannen åstad, och medan han gick, tänkte han: »Detta slutar aldrig väl. Kejsare

— det är dock för mycket. Den goda flundran blir väl vred till slut.» Emellertid kom han fram till sjön. Vattnet
var helt svart och tjockt, och kast-vindar gingo däröver. Då sjöng han:

»Flundra, kom till strandens skär!

Fiskarn väntar på dig där; ej hans hustru Ilsebill vill, som hennes gubbe vill.»



»Nå, vad skulle det nu vara?» sporde flundran.

— »Jo», svarade fiskaren, »min hustru vill bli kejsare.» — »Gå du bara hem, hon är det redan», sade flundran.Då
mannen kom hem, satt hustrun på en hög tron, som var av ett enda stycke guld. På huvudet hade hon en stor
krona, som visst var två alnar hög; och på båda sidorna voro drabanter uppställda, den ene ett huvud mindre än
den andre hela vägen alltifrån den resligaste kämpe till den minsta dvärg, som icke var längre än ett lillfinger.
Runt omkring henne stodo oräkneliga furstar och grevar.

Då gick mannen fram till henne och sade: »Hustru, är du nu kejsare?» — »Ja, jag är kejsare.» — »Ack, hustru»,
sade då mannen, »vad det låter, att du nu är bliven kejsare», och därvid fäste han ögonen rätt allvarsamt på
henne. »Vad gapar du på, kära far?» frågade hustrun, »är jag kejsare, så vill jag också bli påve.»

Mannen började då åter göra sina invändningar och sade henne, att det ej finnes mer än en påve i kristen-heten;
men det ville icke hjälpa. »Jag vill bli påve i denna dag», menade hustrun. »Men, hustru», sade mannen, »till
påve kan icke flundran göra dig.» — »Ä prat, min gubbe lilla, kan hon göra kejsare, så kan hon också göra påvar;
gå genast dit.»

Mannen gick, sorgsen och darrande, och ute blåste vinden. Havet stormade, skeppen gåvo nöd-skott och kastades
upp och ned på böljorna.Dock fanns ännu en klar fläck mitt på himmeln, men runt omkring vid himlaranden lj
ungad e röda blixtar såsom vid ett åsk-väder. Då gick fiskaren rädd fram och sade:

»Flundra, kom till strandens skär!

Fiskarn väntar på dig där; ej hans hustru Ilsebill vill, som hennes gubbe vill.»

»Nå, vad vill hon?» frågade flundran. — »Ack, min hustru vill bli påve.» — »Gå du hem igen, hon är det redan.»

6.

Han gick, och när han kom hem, satt hans hustru på en tron, som var två mil hög, och hon bar tre stora kronor på
huvudet. I en ring kring henne stod en mängd kardinaler, och efter väggarna voro anbragta ljus, av vilka det
största var tjockt och högt som ett kyrk-torn och det minsta smalt och kort som en kvast-pinne.

»Hustru», sade mannen, »är du nu påve?»

— »Ja, nu är jag påve!» svarade hon. »Giv dig då till freds, nu kan du icke bliva mera.» — »Det kommer därpå
an», sade hustrun; och därefter gingo de till sängs. Men hon var ännu icke belåten; äre-girigheten jagade sömnen
frånhennes ögon. Hon tänkte blott på, hur hon skulle kunna bli någonting ännu högre.

I detsamma gick solen upp. Då fick hon ett ljust infall, stötte mannen i sidan och sade: »Upp och gå till flundran!
Jag vill bli detsamma som vår Herre.» Mannen blev så yr-vaken och förskräckt, att han trillade ur sängen. »Jag är
icke belåten, jag har ingen ro, när jag ser solen och månen gå upp, om icke också jag kan låta dem uppgå.» —
»Ack, hustru», sade mannen, »kejsare och påvar kan flundran göra, men ingen lika med vår Herre.» — »Gå,
annars bann-lyser jag dig!» skrek hustrun, och mannen måste gå.

Han skälvde av ångest i alla leder; men stormen rasade, så att träd och klippor bävade, och himmelen var svart
med blixt och åska. Böljorna på sjön voro som svarta berg med vita spetsar av skum.

Fiskaren kvad:

»Flundra, kom till strandens skär Fiskarn väntar på dig där ej hans hustru Ilsebill vill, som hennes gubbe vill.»

»Nå, vad vill hon då?» frågade flundran. — »Ack, hon vill bli som vår Herre!» svarade den stackars mannen.
»Gå du hem», sade flundran, »hon sitter redan i jordkulan igen.»

Och där låta vi henne sitta.Något att tänka på.

Lättja föder sorg och nöd och ger aldrig dagligt bröd, men se flit gör kinden röd och ger bröd i över-flöd.

Lättja skadar kropp och själ, flit bekommer båda väl.



Flit ger munterhet och fröjd, lättjan den gör ingen nöjd.

En björn-historia.

Det hände en gång i Dalarne, att en stor Nalle stötte på en hel skara får, som betade i skogen. Fåren flydde
förskräckta i en tät skock, som de bruka. Men ett halv-vuxet lamm skilde sig från de andra och rusade ut på en
blöt myr. Där sjönk det snart så djupt, att det fastnade. Det sprattlade och bräkte ängsligt men kom ej löst.

Björnen stod en stund och såg på lammet. Så klev han försiktigt ut på de fastaste tuvorna med sina breda tassar.
När han nådde lammet, tog han det i ramarna och bar det flera famnar, tills han nådde så fast mark, att
lammetkunde reda sig självt. Att det då icke försummade att bruka benen, kunna vi vara vissa på. Men den snälla
Nalle vart utan stek den gången. Kanske åt han sig i stället mätt på hjortron i myren.

Vem kommer först?

Putte och Olle hade fri-stund från skolan och sutto på gung-brädet, och båda hade i handen en väldig smörgås
med ost på. — Det smakar, eller hur?

Putte var en orolig pojke, som aldrig kunde sitta stilla utan alltid var nyfiken och fläng-sjuk, det var som hade
han haft kvick-silver i hela kroppen. Olle däremot var lugn som en fil-bunke; vad han ville, det ville han, och vad
han gjorde, det gjorde han och såg varken åt höger eller vänster, rakt fram blott.

När pojkarne nu sutto där på gung-brädet och duktiga tag mumsade på sina smörgåsar, fick Putte ett infall.

»Olle du, vem av oss har först ätit upp sin smörgås?» sade han; och så började de tävla. Olle tog små tuggor men
tuggade jämnt och satt helt lugnt, som om det gjorde ingenting, antingen han blev seger-vinnare eller ej. Putte
däremot tog stora muns-bitar och hade ett rysligt besvär att få sin lilla mun stor nog; och s&såg han litet
emellanåt på Olle, hur långt han hunnit. Putte satt där med trinda kinder och mumsade, men hans smörgås blev ej
synnerligt mindre för det. Då blev han ivrig och tog ännu större tuggor. Förgäves — plötsligt visade Olle sina
tomma händer och sade: »Jag vann!»

Men i detsamma började den stackars Putte hosta mycket våldsamt — de stora tuggorna hade fastnat i halsen. Nu
fick Olle stor möda med att bulta sin vän i ryggen. Och när Putte äntligen fick klar strupe igen, stod han där med
tårar i ögonen och tyckte, att det var dumt gjort av honom, och det hade han rätt i.

Nu ringde skol-klockan; och Putte och hans vän Olle sprungo var och en till sin bänk för att läsa sina läxor.

»Vem av oss kan läsa upp sin läxa först?» viskade Putte till sin vän; och så började de tävla. Olle läste jämnt och
stadigt, tänkte på varje ord och läste så om läxan flera gånger. Putte bara sjöng på, lika gott om han förstod det
eller ej, bara det gick. Och så sprang han fram till magistern för att läsa upp. — Den gången blev Olle efter.

Men nu var det en underlig magister i skolan, som tyckte mycket illa om slarviga gossar och ännu sämre om
papegojor, som icke förstå vad de läsa. När därför Putte läste upp och därvid visade ganska skral insikt i sin läxa,
fickhan av magistern en liten skrapa, blev så litet luggad och fick läsa bättre på läxan. Och nu koin han tillbaka
till sin plats på bänken bredvid Olle och såg helt flat ut. — Det kunde den slarven ju gärna göra!

Emellertid kunde Olle sin läxa, läste upp den, fick beröm och ett nytt blad i boken; och så sprang han om Putte.
Men när Putte ännu en gång skulle läsa upp läxan, blev han åter igen kuggad. Han hade blott tänkt på den
förargelsen, att Olle gått förbi honom, därför hade han ej förstått läxan, och nu fick han sitta där.

— Det var en alltför tråkig läxa, tyckte han.

När skolan slutade, blev Putte så glad, att han skuttade högt upp i luften och ropade: »Hurra!» — Det tyckte han
lät bra.

»Vem hinner först fram till grinden där?» sade han till Olle; och vännerna sprungo i kapp. Men Putte var så
uppspelt, att han gjorde de löjligaste bock-språng; och, se där! Jag kunde just ana det! — Där föll han omkull och
slog näsan i backen, så att det sade »srnack». Nu får han gå med skråma på näsan i lång tid; och det är just



vackert det.

Men nu blev Putte misslynt.

»Hör du, Olle», sade han, »du tror väl, att jag är en stackare i allt, du; men det skall jag bota dig för! Säg mig,
kan du hoppa över den där bäcken?»Olle såg sig framföre. Det var en liten bäck, full av ständigt rinnande vatten,
som slingrade sig fram mellan säven och de vresiga pil-träden. »Nej», sade Olle, »den där bäcken törs jag ej
hoppa över.»

»Då är du en stackare», menade Putte, drog av sig sin rock och beredde sig att hoppa över.

»Akta dig, Putte!» ropade Olle till honom, men Putte skrattade och sade som vanligt:

»Vem av oss kommer först över?

Och så sprang han. — Han hade ämnat springa över bäcken men sprang i stället plums i bäcken, och nu ligger
han där och frustar och fnyser genomblöt mitt i gyttja och vatten.

Men den beskedlige Olle drog upp honom och sade helt torrt: »Varför gjorde du så?» Och det var ju rätt frågat.

»Vem av oss springer först hem?» sade Putte. Han ville ändock segra till sist.

»Det skall du gärna få göra!» sade Olle och dröjde visligen några steg efter.

Putte kom i full fart in i dörren där hemma; men då stod mamma med riset i hand och tog emot sin söte och blöte
son, ty hon hade sett hela odygden.

Gåta.

Vad är det, som en skugga mörk utbreder över bok och björkoch över ek och alm och al, ja, över både höjd och
dal; förtager hastigt solens ljus och tågar fram vid vindens sus och ur en givmild, öppen hand strör rikdom över
odlat land och efterlängtas allra mest, när solen länge lyst som bäst?

Renlighet.

Bäcken går i ängen, se, hur roligt bäcken har. över rot och stock den far och över höga stenar.

Mellan gräs och grenar klingar bäckens skratt så gott. Allt det, som är svart och grått, kan bäcken icke lida.

Liten bäck vill gnida stenens anlet’ vitt och rent, tvätta bittida och sent med vågorna, som glida.

Blott man lugnt vill bida, blir den ren, om än ej vit.

Men då stenen först kom dit, så var den svart som jorden.Den som guld är vorden.

Ren som guld blir jag också, lilla bäck, blott jag kan få av dig en enda droppe.

Ropar jag här oppe, bäcken stannar ej sitt lopp, lyfter ej en droppe opp att ösa mig i handen.

Men där ner i sanden liten ärla nu jag ser från en buske hoppa ner och doppa hela vingen.

Bäcken hjälper ingen, som ej själv vill bjuda till. Vattnet den mig giva vill, men själv skall jag det taga.

Nu kan fågeln jaga runt omkring i himlens höjd. Glänsande dess bröst med fröjd de friska vingar föra.

Jag som den vill göra: handen vill jag doppa ned, tvätta ansiktet därmed, så det tar ingen ända.Så törs jag det
vända glatt dit upp, där fågeln är; jag bland himlens skyar där små änglar ser kanhända.

Blickar milt de sända, när de se, att jag är ren som den klara ädelsten, som kan vart öga blända.

Råttorna.

Råttorna höra icke till husdjuren i vanlig mening. De äro vilda djur, som slutit sig till människan och leva i och
omkring hennes boningar för att där söka sin föda. De äro mycket allmänna, så att I, barn, säkert kännen till
åtskilligt om deras levnads-sätt. De äro av flera slag; de mindre brukar man även kalla möss. Alla äro de små,



ytterst livliga och kvicka djur, som icke blott springa snabbt utan även klättra och simma med stor färdighet. De
ha små tassar med ganska långa tår och långa, vassaklor. När de äta, sitta de vanligen på bak-fötterna och hålla
födan mellan fram-tassarna. De kunna ock i upprätt ställning med lyftade framtassar springa några steg. Så ser
man dem ofta göra, då de leka med varandra.

Råttorna hava ganska egendomliga fram-tänder. De äro blott två i vardera käken, men långa och till formen som
en mejsel. Dessa bruka de till att gnaga med; på annat sätt kunna de icke äta. Djur med sådana framtänder kallas
gnagare.

På läpparna hava råttorna långa, styva hår, som kallas morr-hår. De bruka dessa att känna sig för med, då de
krypa i sina trånga smyg-hål eller springa omkring i mörkret. De hava sålunda i läpparna en ganska fin känsel.
Månne något djur, vi förut läst om, har morrhår? — Deras övriga sinnen äro även skarpa.

Råttornas kropp är klädd med fina, mjuka hår, endast svans och öron äro nästan nakna. Svansen är lång och smal,
och huden på den bildar liksom fjäll. När du får tillfälle att betrakta en råtta, så giv särskilt akt på dessa fjäll, som
ligga i ringar omkring svansen.

2.

Huru tillbringa de nu sitt liv, dessa små snylt-gäster i våra boningar? — De äro nästanbeständigt i verksamhet.
Där födo-ämnen förvaras, trivas de bäst. Komma de ej på annat sätt in, så gnaga de hål genom vägg, tak eller
golv. De sky till och med icke mödan att arbeta sig igenom en ganska tjock mur. Väl inne, trippa de med lätta fjät
omkring, klättra uppför väggar, upp på bord och hyllor, nosande och undersökande för att finna de bästa läcker-
bitarna.

Hänger en skinka i taket för nära en vägg eller hylla, vips är råttan med ett säkert språng ute på den, gnager av
tåten, den hänger på, och där ligger nu det rara fläsket på golvet, och hon kan i allsköns maklighet göra sig en
god måltid. En ost ligger på hyllan; det blir en god mellanrätt, och snart har hon gnagt ett djupt hål i den. En
smula smör skulle ej heller smaka illa, men det förargliga locket ligger på byttan. Men har man god tid och god
vilja, alltid finns det råd för en sådan sak. Hon sätter sig nu och gnager ett hål, blott ett helt litet hål vid kanten av
locket, och efter en mödosam stund har hon smör till sitt bröd.

Så fortsätter hon och gör sig riktigt kalas, skaffar sig både soppa och stek och efter-rätt.. öl och vin försmår hon
ej heller och förstår sig på att slå omkull buteljen, tills den möjligen går sönder och hon kommer åt innehållet.
Någon påstår sig ha sett ett listigt sätt, varpå en råtta skaffade sig en våt-vara, som fanns i ett djuptkärl. Hon satte
sig på kanten, doppade sin långa svans i vätskan och slickade sedan av den.

Men icke alltid finner råttan ett så väl försett vist-hus. När hon efter långt och träget arbete kommer in i ett rum,
finner hon kanske intet annat ätbart än en ljus-stump, ett stycke tvål eller en gammal läder-sko. Men i brist på
bättre håller hon till godo även med sådant, och skulle hon ej alls finna något ätbart, så gnager hon kanske,
liksom i förtret däröver, sönder möbler, böcker eller dylikt.

De råttor, som hos oss äro vanligast, äro den lilla hus-råttan eller skåp-råttan, grå till färgen, samt den brungrå
stora hus-råttan, som blir nästan så stor som en mindre katt, då hon blir fullvuxen och har gott om föda. Denna
råtta håller sig mest i källare, spann-måls-magasin, logar och andra uthus och gör där mycken skada. Hon
anfaller även tam-fåglarna, kniper sig ibland en kyckling eller ankunge, drar ned honom i vattnet, håller honom
där, tills han drunknar, och spisar honom sedan; anfaller gäss och svin, som stå på gödning, och gnager hål i
deras feta kropp. I städer är hon dock till nytta därigenom, att hon förtär en mängd i ränn-stenar och på gårdar
utkastade ämnen, som skulle förpesta luften, om de finge ligga och ruttna. Man ser henne ofta snokande omkring
sop-tunnorna efter om något har spillts, som hon kan äta. Honförökar sig så mycket, att hon finns i hundratusen-
tal, och blir så till stor skada. I stora städer söker man därför utrota henne.

3.

En skepps-läkare berättar:



Då jag en dag låg i min hytt, hörde jag i väggen steg av råttor. Om en stund kom en råtta fram ur ett hål vid
golvet och såg sig omkring. Hon försvann men kom strax tillbaka, hållande vid örat en annan råtta, som såg
ganska gammal ut. Efter kom en ännu yngre råtta. De båda unga sprungo omkring och plockade upp de bröd-
smulor, jag tappat på golvet, och lade dem framför den gamla, som åt upp dem. Denna var blind och troligen de
andras gamla mor, som de sålunda- försörjde. De blevo slutligen skrämda av någon, som kom i dörren. Den ena
fattade då tag i den gamla och drog henne med sig ut genom hålet.

En fånge hade tämt en råtta. Han gav henne av sin mat och lekte med henne. Hon fattade därför stor tillgivenhet
för honom. Då han ropade på henne, kom hon fram ur sitt hål, sprang upp på honom och satte sig på hans
skuldra. En officer vid vakten var nog grym att taga henne från fången. Men råttan smög sig ut och återvände
snart till sin vän i fängelset.

15—144033. S. Almqu ist, Barnens andra läsebok.Båda gladde sig mycket att återse varandra, men glädjen
räckte ej länge. Officeren tog än en gång råttan från fången. Han satte henne i en fin bur och gav henne den bästa
föda; men råttan kunde ej uthärda skils-mässan från sin vårdare. Man kunde ej förmå henne att äta, och efter
några dagar dog hon.

Fru Vide.

Vårsolen lyser och lockar och ler, så vackert hon ber:

»Fru Vide, fru Vide, ack, skicka då opp en liten knopp!»

»Ja, nog så gör du dig ljuvlig och rar, men än, jag vet, finns det vinter kvar, och skulle jag våga i stormarnas kiv
det späda liv?»

Men vårsolen lyser och skiner så klar, hon gör sig så rar:

»Fru Vide, fru Vide, ack, skicka då ut en knopp till slut!»

Och varm blir fru Vide om hjärtat till sist, hon rodnar å kvist:

»Så skall jag väl sända då ut en knopp — men i ull jag klär den från tå och till topp!»Solskens-visa.

Sov, du lilla vide ung, än så är det vinter, än så sova björk och ljung, ros och hyacinter.

Än så är det långt till vår, innan rönn i blomma står.

Sov, du lilla vide, än så är det vinter!

Solskens-öga ser på dig, solskens-famn dig vaggar.

Snart blir grönt på skogens stig, snart var blomma flaggar.

Än en liten solskens-bön: vide liten blir så grön. —

Solskensöga ser dig, solskensfamn dig vaggar.

De små kalvarna.

1.

De små kalvarna stå inne i ladugården i sin lilla kätte; de se hur solen skiner in på golvet. »Mu, mu, det är grant
på golvet», säga de. De små kalvarna äro födda inne i ladugår-den, under vintern, de ha aldrig varit ute, de ha
aldrig sett solen; därför när det strömmar in, det vackra sol-skenet, veta de icke att säga annat än: »Mu, mu, det är
grant på golvet.»

Men de stora kossorna svara dem: »Bu, bu, ni vet inte ni, små kalvar, vad solskenet är ljuvligt, när man kommer
ut i det. O, det är skönt att komma ut i den stora, vackra världen.»

»När få vi komma ditut?» säga de små kalvarna.

»På första maj blir det väl, säga korna. »Då bruka vi få komma ut.»



Och varenda morgon fråga sedan de små kalvarna: »Ar det första maj i dag?»

»Inte än, inte än», säga kossorna. »Man får ha tåla-mod.» Det ha de fått lära.

Men så en morgon kommer ladugårds-pigan in, röd och glad, och slår upp dörrarna på vid gavel. Hon skrattar
över hela ansiktet, hon har en ren bomulls-klänning på sig, och hon håller en löv-ruska i handen. »I dag är det
första maj», säger hon, »i dag är det första maj! Nu, mina barn, få ni komma ut!» Och hon går fram till kossorna
och löser dem, den ena efter den andra, ur båsen, och på den stora skäll-kon, den vackra och snälla Maj-blomma,
sticker hon in lövruskan emellan hornen. Och hon går också fram till de små kalvarna och öppnar de-ras kätte.
»Nu, små barn, få ni känna på nånting nytt», säger hon.

Och där blir ett trampande och råmande i ladugården, och alla skynda de ut ur dunklet, ut i den ljusa, vackra
världen. De små kalvarna äro alldeles yra i huvudet av glädje. »Nej se, nej se, är världen så stor?» säga de, när de
komma ut på gården. »Den är väl mycket större», säga kossorna, »vänta bara, tills vi komma ut i hagen!»

Och ladugårdspigan — Kristin heter hon

— hon öppnar nu grinden utåt vägen, och så ställer hon sig och ropar på sina kossor. »Kom, små kossor», ropar
och sjunger hon. »Ivos ser a, kossera, kom! Kom, Maj-blomma, kom, Gull-viva, kom, Fager-ros, kom, Stjärna!
Kom, kom, kossera, kossera, kom!»

Och de komma efter henne i en lång rad, först Majblomma med sin pinglande bjällra och sedan alla de andra,
hoppande och skuttande och svängande med svansarna. Efter dem går den lilla vall-pojken och motar på, ifall det
är någon, som fördröjer sig vid väg-kanten, ivrig att smaka på det fina gröna, som är nytt för året.

2.

Så komma de till en gärds-gård, och där är en grind, och där innanför är hagen. Och därgår Kristin in, och alla
följa de efter. Ack, vad det är vackert härinne! Här stå fina vita björkar med små, små gröna blad, här är så
mycket nytt och märkvärdigt, att de små kalvarna bara säga oupphörligt: »Mu, mu, vad år det här?»

Där står fullt med små gula blommor på marken. Duger det där att äta?» fråga de små kalvarna. »Aja, men nog
finns det det, som är bättre», säga kossorna.

Där ligger något vitt på marken i en skuggig vrå, det känns kallt och underligt.

»Mu, mu, vad är det?» säga de små kalvarna. »Det är snö», säga kossorna, »vi veta inte riktigt vad det är och var
det kommer ifrån; passar alltid på och kommer, medan vi stå inne i ladu-går’n. Men det är otrevligt, man skall
icke sticka nosen i det, ty då kan man förkyla sig.»

En av de små kalvarna är alldeles vit; han heter Silver-vit. Han har kommit fram till bäcken, som rinner emellan
mossa och orm-bunkar. Han tittar ner. »Nej se, så underligt! Det är en till därnere!» Alla de andra små kalvarna
skynda dit och ställa sig i rad och titta dit ner. »Nej se», säga de, »det är andra små kalvar därnere!» Och de
sticka ner de små mularna, men de känna bara någonting, som är kallt och vått. Majblomma kommer dit, den
vackra Majblomma med sina snälla ögon och pinglan kringhalsen. »Det där är något, som ni inte kan förstå än,
små barn», säger hon. »Inte förrän ni bli större.»

Vad det är roligt att springa omkring överallt och skutta över buskarna och försöka vem som kan hoppa högst!
Silvervit slänger upp bakbenen så högt, att han själv tror, han är nära björk-topparna.

Men så småningom blir det afton, och solen börjar sjunka ned mot skogs-kanten. Och så ställer Kristin sig vid
grinden och börjar ropa igen på sina kossor. »Kom, kom, kossorna små! Kom, Majblomma, kom, Gull-horna,
kom, Vit-hövda och Ring-kulla! Och kom, du lilla Silvervit! Kossera, kossera, kom!»

Och de skjmda till från alla håll ur hagen och ställa upp sig i rad, och så lunka de hemåt igen. De små kalvarna
äro litet sömniga och trötta, de hoppa icke omkring så mycket nu som på bortvägen utan traska helt beskedligt
och stilla. Och när de komma tillbaka till ladugården och in i sin egen lilla kätte igen, så säga de: »Mu, mu, det är
gott att komma hem!» Och de lägga sig ned för att sova, men innan de somna, mumla de ännu till varandra:



»Tänk, i morgon blir det lika roligt igen!»Hö-bärgningen.

På ängen, klädd i blomster-prakt, de vassa liar blänkte och hugg på hugg i hurtig takt det höga gräset sänkte.

Sen kommo Annika och jag och räfsade med friska tag.

Nu ligga vissnade i stack de fallna blomster alla och dofta än så skönt till tack — det kan man vackert kalla!

Ja, fägringen kan lätt förgå, men godhet varar längst ändå.

Vad är det för en röst jag hör? Vems är den muntra sången? — Min egen brors. Se, hur han kör sin hövagn denna
gången!

Nu styr han hit uti galopp

och tar båd’ hö’t och mig dit opp.

Hår sitter jag så stolt och glad på höet vid hans sida.

De raska hästar dra åstad och vilja icke bida.

Framåt i aftonsolens glans!

Nu börjar snart vår slåtter-dans.Sista paret ut.

Göken gal i lunden

samma visa, som han gol i fjol.

Mild och sval är aftonstunden,

snart nu bärgas dagens gyllne sol.

Bygdens unga skara,

låt oss muntra vara,

uti ras och fläng

springa om på äng,

två och två tillsamman!

Hurra, fröjd och gamman!

Hör nu vad jag säger:

»Sista paret ut!»

Den fattige rike.

Det var en gång en fattig man, som låg vaken en natt och icke kunde somna. »Varför skall livet vara så svårt och
mödosamt för oss, fattigt folk?» tänkte han. »Och varför samla de rika så mycket på hög? Det finns sådana, som
ha hela kistor fulla, och ändå skrapa de bara ihop mera och beröva sig själva det nödvändigaste. Om jag vore rik,
så skulle jag icke bära mig åt på det sättet. Jag skulle njuta av livet och laga så, att andra också finge
njuta.»Plötsligt hörde han en röst, som sade: »Du vill bli rik? Nå, se här har du en börs! Det finns visserligen
bara ett guld-mynt uti den, men så fort du tagit det, kommer ett annat i stället. På det viset kan du draga fram ur
den så många guldmynt du vill, och sedan skall du kasta börsen i sjön. Men innan du gör det, måste du noga akta
dig för att ge ut ett enda av dina guldmynt — de bli då allesammans genast förvandlade till stenar.»

Den fattige mannen blev alldeles utom sig av glädje. När han hunnit lugna sig litet, undersökte han börsen.
Knappt hade han tagit upp guldmyntet, förrän han fick se ett annat komma i stället.

»En sådan lycka!» mumlade han. »Nu skall jag sitta hela natten och plocka fram guldmynt, så är jag rik i morgon
bittida. Då kastar jag börsen i sjön, och sedan kan jag leva, som jag behagar.»



Men när morgonen kom, hade han bytt om åsikt. »Jag kan gärna hålla på i dag också», sade han, »så får jag
dubbelt så mycket.» Så satt han hela dagen och plockade fram guldmynt. Och sedan ville han alltjämt ha mera
och mera och kunde icke förmå sig att kasta bort börsen.

Emellertid började han känna sig hungrig och märkte, att han icke hade annat hemma änlitet grovt bröd. Att gå
och köpa sig något bättre var omöjlig sak, ty han skulle ju få bara stenar i stället för pengar, om han icke först
kastade börsen i sjön. Gärna ville han äta sig mätt, men skilja sig från börsen, det ville han icke. Så åt han sitt
grova bröd och fortsatte att plocka fram guldmynt.

Natten bryter in, men han låter ändå inte hejda sig. En vecka förflyter, en månad, ett år, och alltjämt sitter han där
med börsen i sin hand. Vem vill väl icke hava så mycket pengar som möjligt? Och så fortsätter han som förut att
tigga sig fram. Han har glömt» att han ville leva för egen och andras glädje och lycka.

Tid efter annan fattar han ett raskt beslut och går ned till sjön för att kasta börsen i vattnet men vänder alltid om
igen utan att göra det. Nu är han gammal och gul som sina guldmynt, men han kan icke låta bli att alltjämt plocka
fram det ena efter det andra. Så dör han som en usel tiggare på sin halm-bädd, med börsen i sina händer.

Lillans krage.

Lillans krage var alldeles utnött. »Ack», tänkte den stackars kragen, »nu är jag intet annat än en trasa, och nu
bränner man upp mig, stackars liten.»Men gamla Brita i barn-kammaren var en ordentlig och sparsam människa.
Hon hade lärt sig att taga vara på allt, så att intet skulle förfaras. Hon tog den lilla kragen och stoppade honom i
en påse, där han hade gott sällskap. Påsen var full med trasor, som Brita måste klämma ihop för att få rum åt ny-
komlingen.

Nästa dag bar Brita den fyllda påsen till lump-handlaren och fick så mycket för honom, att hon på hem-vägen för
pengarna köpte två rullar vit tråd. Och nu trodde hon för visso, att hon sett lillans krage för sista gången.

Om några dagar kom en karl till lumphandlarens bod och bar ut den lilla kragen samt alla hans kamrater — hos
lumphandlaren fanns det hela säckar med vita trasor och lappar. Karlen lastade dem på en kärra och körde dem
till en stor byggnad. Huset såg ut som ett riktigt slott, så många och långa rader av fönster hade det och en så hög
port, i vilken kärran rullade in.

Men det var icke något slott, utan en pap-pers-kvarn — ett hemskt ställe, tyckte den lilla kragen. Där skuros han
och alla de andra lapparna i bitar, och så lades de i en stor bur av stål-tråd och skakades alldeles förskräckligt, för
att allt damm skulle riktigt komma ur dem. Sedan hackades de ganska fint och blandades så om varandra, att den
stackars lilla kragen slutligen grät och sade: »Nu vet jag verkligen icke,om det är jag eller om det är någon
annan»; och det var icke märkvärdigt, ty nu voro de i själva verket ingenting annat än ett slags mjöl, som rördes
om med vatten, så att det i alla människors ögon såg ut som en gröt.

Därpå flöt gröten eller pappers-massan, som det heter, i ett slags kanal fram över stora, heta valsar, till dess att
hon så småning-om började att se ut som ett tätt tyg och blev allt fastare och vitare. Slutligen kunde vem som
helst förstå, att det var riktigt papper. Ännu några varv över valsarna! — och ut kommo torra, rena ark av vitt,
glatt papper, alldeles färdigt att sändas till bok-tryckaren.

Och de kommo verkligen till boktryckaren, och han lät trycka dem fulla med tavlor och berättelser; och därpå
viktes de till nätta, små barn-tidningar, som sändes ut i världen att göra barnen glada.

»Vår tidning har kommit!» ropade lillan och hennes syskon. »Se, Brita, så vackra tavlor!» Brita såg, men hon
kunde aldrig tänka, att detta var lillans krage, fast hon själv hade sytt honom. Han var så olik sig. Den lilla kragen
hade gått igenom många prövningar, men nu var han lycklig. Han skänkte barnen glädje, och det tyckte kragen
var det roligaste han kunde göra här i världen.Vagg-visa.

Sov, sov, vännen kär!

Aftonen nu kommen är.



Kisse sig i spiseln gömmer, fågeln ren i buren drömmer om sin frihet. Solen nyss rosen gav sin avskeds-kyss.
Blommorna på ängen viska ömt godnatt till fink och siska.

Sov, sov! Nu är tyst.

Böljans sång vi hörde nyss.

Arbetet är slut för dagen, skällan hörs ej mer i hagen.

Vinden, som i skogen lekt, när till ro han furan smekt, lägger sig att vila stilla.

Slumra även du, min lilla!

Sov, sov, ögat slut!

Mamma ser i natten ut, månen fram ur molnet träder, berg och dal i silver kläder; liten stjärna, mild och klar,
sakta över himlen far.

Snart ock sluts vart mänskligt öga. Herren vakar från det höga.Sov, sov! Har du kär Fader din i himlen är?

Om du varmt till honom beder, sänder han sin ängel neder, som på vakt invid dig står, att dig ingen skada når.

Små och stora, må vi alla oss i Herrens hand befalla!

Sagan om prinsessan Törn-rosa.

i.

För mycket, mycket länge sedan levde en konung och en drottning, som hade allt annat de kunde önska sig, men
de hade inga barn. Varje dag sade de: »Ack, om vi ändå hade ett barn!» Men det kom aldrig något barn. Då
hände sig en dag, när drottningen badade, att en groda kröp upp ur vattnet och sade till henne: »Din önskan skall
varda uppfylld; inom ett år härefter skall du få en dotter.» Och så försvann grodan.

Det skedde emellertid, som grodan hade sagt, och drottningen fick ett litet flicke-barn, som var så skönt, att
konungen blev alldeles utom sig av glädje och ställde till ett stort gästa-bud. Hanbjöd icke blott sina släktingar,
vänner och bekanta utan även alla feer i sitt rike, för att de skulle giva barnet lycka. Det fanns tretton feer i hans
rike, men som kungen icke ägde mer än tolv guld-tallrikar att bjuda dem att äta på, så kunde han icke bjuda mer
än tolv.

Gästabudet firades nu med mycken prakt och ståt, och när det var slut, stego feerna fram för att giva barnet sina
skänker.

Den första sade: »Jag giver henne dygd.» Den andra sade: »Jag giver henne skönhet.» Den tredje sade: »Jag
giver henne rikedom» o. s. v., och så gåvo de henne allt vad man kan önska sig här i världen. Men då elva feer
givit henne sina gåvor, trädde plötsligen den trettonde in. Hon var vred och ville hämnas, därför att hon icke
blivit bjuden till festen. Hennes ögon voro mörka och lyste, därför kallades hon också för Mörköga. Utan att
hälsa eller ens se på någon, steg hon fram och ropade med hög röst: »Konunga-dottern skall i sitt femtonde år
sticka sig på en slända och falla död ner.» Utan att säga ett ord mer vände hon sig om och lämnade gästabuds-
salen.

Alla stodo förskräckta, men då trädde den tolvte feen fram. Hon hade ännu kvar att uttala sin önskan. Hon kunde
visserligen icke upphäva Mörkögas spådom, men hon kunde mildraden, och hon sade: »Konungadottern skall ej
dö utan blott falla i en hundra-årig sömn.»

Konungen, som ej ville mista sin älskade prinsessa, lät nu utgå en befallning, att alla sländor i hela hans rike
skulle brännas upp. Och alla sländor brändes.

Emellertid växte flickan upp, och alla feernas önskningar uppfylldes. Hon blev dygdig, skön och rik, god, vänlig
och förståndig, och alla, som sågo henne, höllo därför mycket av henne, och icke minst hennes föräldrar, som I
väl kun-nen förstå. De tänkte icke heller mera på spådomen, ty alla sländor voro ju uppbrända, och inga sländor



fingo finnas i hela riket.

Så hände det sig en dag — och just den dagen fyllde prinsessan femton år —, att konungen och drottningen voro
ute och prinsessan blev lämnad ensam. Då gick hon omkring överallt i slottet, och sedan hon besett alla rum, kom
hon slutligen till ett gammalt torn. Hon öppnade en liten dörr och stod med detsamma framför en trång vindel-
trappa, som gick uppåt i tornet. Nu sprang hon uppför den långa, smala trappan, och överst träffade hon åter på
en dörr. I låset satt en gammal rostig nyckel. Hon vred om den, och dörren sprang gnisslande upp. Hon steg in i
det lilla torn-rummet och fick då se en gammal gumma, som satt och spann på en slända. Hon spann lin.

16—193748 S. Almquist, Barnens andra läsebok.»God dag, kära mor», sade prinsessan, »vad gör du där för
slag?» — »Jag spinner lin», sade gumman och nickade med huvudet.

»Vad är det där för en besynnerlig tingest, som snurrar så lustigt omkring?» sade flickan och räckte fram handen.
Gumman räckte henne sländan, flickan tog den och ville försöka den. Men knappt hade hon rört vid sländan, så
stack hon sig på den, och spådomen gick i uppfyllelse.

2.

Prinsessan sjönk ned på en säng, som stod i tornrummet, och föll i djup sömn, och med henne somnade alla i hela
slottet. Konungen och drottningen, som nyss kommit hem och trätt in i salen, sjönko ned och somnade.
Hovdamer och hov-herrar somnade, betjänter och kammar-jungfrur somnade, var och en mitt i sin syssla. Och i
samma stund somnade även hästarna i stallet, hundarna på gården, duvorna på taket och själva flugorna på
väggen; ja, elden, som flammade i köks-spiseln, blev stilla och somnade, och steken i grytan upphörde att fräsa.
Kocken skulle just giva köks-pojken en lugg för någon förseelse, han begått, men släppte sitt tag och somnade.
Pojken somnade. Vinden stillnade ut och somnade, och på träden omkring slottet rörde sig ej mer ett blad.Men
runt omkring slottet började en törnhäck växa upp. Med vart år blev den allt högre och högre, tills slutligen
ingenting av hela stället mera syntes, icke en gång vind-flöjeln på taket. Och i landet gick sägnen om den sköna,
sovande konunga-dottern och det förtrollade slottet. Prinsessan blev kallad Törnrosa. Tid efter annan kommo
konungasöner och riddare och sökte genomtränga häcken för att få se slottet och prinsessan. Men det var allt
förgäves. Tör-nena höllo så tätt samman, att de icke kunde komma igenom, och taggarna voro så stora och vassa,
att de unga männen blevo hängande i häcken och kunde ej komma lösa, och så dogo de en ömklig död.

Efter många, många år kom återigen en konungason till landet och fick av en gammal man höra talas om
Törnrosa, som snart sovit i hundra år, och om det förtrollade slottet och törnhäcken, som dolde det. Denne hade
också hört sin farfar förtälja, att många konungasöner kommit dit och försökt att tränga igenom häcken men hade
fastnat däri och ömkligen omkommit. Då sade ynglingen: »Jag är inte rädd, jag vill dit och se den sköna
prinsessan Törn-rosa.» Den gamle mannen sökte avråda honom, men han lyssnade ej till hans ord.

Men nu voro de hundra åren just förflutna, och det var prinsessans födelsedag, då hon skullevakna. Nar
konungasonen kom till häcken, var den full av sköna rosor. Dessa böjde sig undan av sig själva, och han slapp
oskadd igenom. Men bakom honom slöto de sig åter tillsammans. I stallet stodo hästarna och sovo, och jakt-
hundar lågo på gården sovande, och på taket sutto duvorna med huvudet under vingen. När han kom in i slottet,
sutto flugorna och sovo på väggarna, och i köket stod kocken färdig att lugga kökspojken och sov, och pigan satt
med den svarta hönan i knäet för att plocka henne och sov. Han gick nu vidare och fann hela hov-staten sovande i
salen, och längst uppe vid tronen lågo konungen och drottningen. Så fortsatte han sin väg. överallt var det så tyst,
att han kunde höra sin egen ande-dräkt.

Slutligen kom han till torn-trappan, öppnade dörren och steg uppför trappan. Nu stod han vid dörren till
tornrummet. Sakta öppnade han den. Där låg prinsessan och sov. Hon var så skön, att han ej kunde ta sina ögon
från henne. Han böjde sig ned och gav henne en kyss. Men knappt hade han rört vid hennes läppar, förrän
Törnrosa slog upp ögonen, reste sig upp och såg vänligt på honom. Glad räckte prinsen henne handen, och de
gingo tillsammans utför torntrappan ner i salen. Konungen, drottningen och hela hovstaten hade just vaknat och
sträckte på sig och sågo på varandra med stora ögon.Hästarna i stallet skakade på sig och gnäggade, och



hundarna på gården sträckte på sig och begynte springa omkring och vifta med svansen. Duvorna flögo ned från
taket och utåt fältet, flugorna flögo surrande omkring, elden i köks-spiseln flammade upp, steken började fräsa,
kocken gav pojken luggen, så att han skrek, och pigan plockade hönan färdig.

Nu tillrustades ett präktigt bröllop, och konungasonen gifte sig med prinsessan Törnrosa, och de levde sedan
glada och lyckliga till sin levnads slut.

Morgon-ritt.

Hopp, hopp, vi rida i trav runt om den gröna planen.

Lilla vän, fall inte av, håll dig fast i manen!

Hopp, hopp, lustigt det går.

Hästarna gnägga glada.

Solen, hon skiner på grenar och snår, blomstren i daggen bada.

Nu, nu svänga vi hän ut ur de hägnade parker, hän under vajande lindeträn, hän uti skog och marker.Världen är
vacker, världen är vid. Solen skiner så fager.

Bort vi rida till grönskande lid, där vinden bland furorna drager.

Du är prinsessa, och jag är prins, på äventyr ut vi rida.

Var ett troll och en drake finns, skall jag emot dem strida.

Hopp, hopp, nu ta vi galopp, raskt går lustiga färden.

Lilla vän, håll huvudet opp!

Nu rida vi ut i världen!

Mod.

Tutte satt med fingrarna i öronen och slukade en indian-bok. Mor satt och stoppade strumpor på andra sidan
bordet. Med en suck över att även den längsta roliga bok dock har ett slut slog Tutte igen boken. Så satt han en
stund med tankarna i äventyrs-världen.

— Mor!

— Ja.

— Nog var det allt bra modiga karlar de där »vita» ändå.

— Jaså.— Ja då, tänk så det gick, bara en och två mot hela hopar med »rödskinn» — stora hopar, ser mamma,
femton, tjugu stycken. Var inte det styvt?

— Jo, det var det allt.

— Och så de slogs sen, det skall mamma tro var väldigt. Rödskinnen fingo allt bita i gräset, de.

Tutte tog sig en liten funderare.

— Mamma!

— Ja.

— När jag blir stor, så ger jag mig ut och krigar med rödskinnen. Och sen ska jag skriva en stor bok om alla mina
äventyr. Tänk, vad pojkarna ska spärra opp ögonen då, när de läser om alltihop! Som den där kaxiga Kalle Torén
till exempel.

— Ja, men det värsta är, att det nog inga rödskinn finns att kriga med.

— Finns det inga??!!



— Det finns nog, förstås, men de äro fredligt folk numera. Du kan nog inte få visa ditt mod på dem.

— Nå, så ger jag mig väl ut mot sjörövare då.

— Jag fruktar, att du inte får tag på någon sådan heller.

— Hur skall man då få visa, att man är modig och tapper?— Ja, säg det, min gosse.

— För då är väl både nord-polen och Sydpolen upptäckta, så det inte är nå’n konst att komma dit heller.

— Det kan nog hända.

— Det låter, som lilla mor inte tyckte, det just vore nå’nting.

— Vad? Att vara modig? Jo, Tutte, jag önskar och hoppas, att du skall bli en modig och käck karl, som din far
var.

— Ja, mamma, jag vet. Han stod på fartyget, tills alla kommit i båtarna, och så sjönk fartyget, innan han hann
rädda sig.

— Det var inte den enda gången, fast det var den sista. Det var nog många tunga, stormiga, dimmiga, kalla nätter
och dagar, då det bara* var att stå på sin post — det är sådant, som ingen får veta och ingen talar om. Och minns
du, hur frisk och glad och käck han alltid var?

— Sådan karl skall jag också bli.

— Är du så säker på det, min gosse?

— Tror inte mamma jag är modig och stark? Mamma skulle se — kommer det bara nå’n och morskar sig, så —
adjö med honom, plums i backen!

— När vi ha snöbolls-krig, ser mamma, då

är jag alltid först. Och--och — — ja,

jag är aldrig rädd.Mamma såg fundersam ut.

— Du var visst bland de modiga i förmiddags också?

— Hur då, var då?

— Jo, var det inte nå’nting ni klättrade opp på i skolan — nå’nting farligt?

Tutte blev röd.

— Hur vet mamma det?

— Jag får veta ett och annat ibland. — Hur var det med det där nu då?

c

— A, det var bara det där gamla rucklet, och vi lekte, att det var en fästnings-vall.

— Var det inte fråga om det där rucklet i fjol, när John Berg föll ner därifrån!

— Joo.

— Att ni inte skulle få gå opp dit?

Tutte teg. —--—

— Nå, du var naturligtvis den modigaste.

— Ja, det var jag, för de andra ville inte gå opp, för de var rädda för att ramla igenom. Men då gick jag opp och
stampade på taket, och då kommo de opp allihop.

— Alla?



— Jaa. Utom Sally, förstås.

— Sally? Ja, inte ville väl en flicka gå dit.

— Neej!! Sally är Magnus Sahlén, fast vi kalla honom Sally, för han är lika feg och rädd som en flicka. Vi
skratta också grundligt åt honom.— Känner du till honom något vidare?

— Nej.

— Men det gör jag. Hans mor är änka, mycket fattig, och så har han fem små syskon. Modern ligger jämt sjuk;
hon har något fel i sitt hjärta, så att, om hon bleve häftigt skrämd, kunde hon dö på minuten. Magnus förtjänar
om eftermiddagarna med att springa ärenden och sådant.

Tutte hade fått ett fundersamt uttryck över sitt friska, frimodiga ansikte.

— Vet du vad, Tutte, — mamma lade bort sista strumpan och såg på sin gosse med sina rara, varma ögon. Jag
önskar, att du haft mod att göra som Magnus i förmiddags.

— Vad menar mamma?

— Jo, jag menar, att av alla skolgossarna var det bara en, som var modig. Alla fega stackare voro på taket, och
den enda modiga var — Magnus.

— Tuttes ögon blevo alldeles runda av häpnad och förvåning. Vad kunde mamma mena?

Jo, han var den ende, som hade mod att göra rätt, fast kamraterna skrattade och gjorde narr av honom härför.

Vad jag älskar.

Jag älskar våren med dess ljus, dess glada fågel-sång;jag älskar skogen med dess sus och bäckens muntra språng.

Jag älskar ängens blomster-krans och tuvans mjuka famn; jag älskar månens milda glans och stjärnor utan namn.

Jag älskar skyn, så hög och klar, ja, ock den friska vind, som, då den genom rymden far, strör rosor på min kind.

Jag älskar hemmets ljuva frid och svskon-skaran där, min moders blick, så huld och blid, min faders röst så kär.

Men mest av allt jag älska vill min Fader ovan skyn!

Han är mig när, han hör mig till, fast dold än för min syn.

Gåta.

Jag fröjdar dig om våren, jag svalkar dig om sommaren, jag föder dig om hösten, jag värmer dig om
vintern.Kungen och mjölnarens Pålle.

Det var en gång en mjölnare, som var så rik, att ingen mjölnare varken förr eller sen haft så mycket pengar. Men
därför blev han också så styv och högfärdig, att ingen värre stod att finna på femton mil, och det är ändå icke för
mycket tilltaget. För att nu visa folk, sådan karl han var, satte han ut en stor tavla på sin vägg, varpå stod:

Jag heter Bengt mjölnare och lever utan bekymmer.

En dag kom kungen resande förbi och fick se tavlan. När han läst därpå, ropade han: »Bengt mjölnare, kom ut!»
Men Bengt mjölnare trodde, att det var en bönde, som ville mala, och reste sig ej från soffan, där han låg, utan
ropade igen: »Ak ned till kvarn, och våga inte störa mej, när jag ska’ sova!» Då blev kungen ond för att
mjölnaren var så stursk, och skickade bud in till honom, att som han inte hade några bekymmer, så skulle han
infinna sig på slottet och svara på tre frågor, och kunde han ej det, så skulle det ej gå honom väl. Och så reste
kungen.

När Bengt mjölnare fick höra detta, blev han illa till mods, ty fyndighet var inte hans sak. Han gick därför
suckande och pustandeomkring, och innan kvällen kom, var han nära ett kvarter smalare, ty nu levde han inte
utan bekymmer längre.

I kvarnen fanns en dräng, som hette Pålle. Han var inte mång-ordig av sig bland kamrater, och därför trodde folk



han var dum. Men det var inte Pålle. Han tänkte mycket, han, och då kan inte tungan gå så fort som fötterna på en
travande häst.

Nu kom Bengt ned i kvarnen. »Ack, jag olyckliga människa», suckade han, »oj, oj! Vad skall jag ta mig till!»

»Vad är ni ledsen för?» frågade Pålle.

»A, fattige jag, det är så illa, så illa!» sade Bengt, och så talade han om hela händelsen med kungen.

»Ä, var det inte annat!» sade Pålle. »Jag skall resa i ert ställe, om ni vill. Kungen har ju aldrig sett er och kan inte
veta annat, än att det är ni, som kommer!»

Nu blev det, som om en hel mjöl-säck fallit från bröstet på Bengt, och han tog Pålle i faran och lovade guld och
gröna skogar, om han kunde åtaga sig färden till slottet.

Följande morgon drog han i väg till slottet, och där satt kungen på sin tron. Han såg genast, att Pålle var en
mjölnare, och trodde, att det var Bengt. För att strax göra honom förlägen hade kungen befallt den lärdaste
herrnvid sitt hov att hålla ett tal på latin. Och den lärde höll ett tal, som var fullt med de allra längsta och
krångligaste ord, en kan tänka sig, och mycken lärdom därtill. Pålle begrep naturligtvis aldrig ett ord, men när
den lärde herrn slutat, tänkte han: »En ann’ kan vara så god som en ann’», och så hostade han och sade:

»Kvarnum, hjulum, mjölum stenum säckum malum gubbum» och rabblade upp en hel ramsa och bockade sig,
när den var slut, alldeles som herrn förut gjort. Kungen tyckte, att detta var ett gott påhitt, men tänkte att klämma
åt honom litet värre.

»Nu skall du svara på de tre frågorna», sade han, »men tänk dig för, ty om du inte kan göra det, så skall det
komma att gå dig värre, än det någonsin gått en mjölnare! Säg nu först: Hur många stjärnor är det på himmeln?»

»Sju tusen millioner fem hundra nittiotre», svarade Pålle, »och vill inte Ni, herr kung, tro det, så kan ju den
herrn, som nyss talte så konstigt, få räkna dem.»

»Det var inte så illa», tänkte kungen men sade ingenting. »Säg mig nu», fortfor han, vilken mor i mitt land har de
flesta barnen?»

»Jo, det är drottningen, det», svarade Pålle, »för hon är hela landets moder.»

Det tyckte alla var både vackert och kvickt uttänkt, men kungen sade: »Nu kommer dentredje frågan, och kan du
ej svara på den, så kommer det i alla fall att gå dig illa. Tänk dig därför väl för och säg, vad tänker jag nu?»

»Jo, Ni tänker, herr kung, att jag är Bengt mjölnare, men det är galet tänkt, det, för jag är bara hans dräng Pålle,
jag!»

Då blev kungen så glad över Pålles fyndighet, att han och hela hovet skrattade av hjärtans grund, och därefter
talade kungen:

»Efter du nu roat oss allihopa, så skall du få önska dig, vad du vill, och det skall du få, om det står i min makt!»

»Om så är, så ber jag, att min hus-bonde slipper komma hit utan får bli hemma, för han har ingen hov-vana»,
svarade Pålle. Och denna begäran tyckte kungen så mycket om, att Pålle fick en hel skäppa pengar med sig hem,
och så blev han en bärgad karl och gift med mjölna-rens enda dotter och ärvde kvarnen.

Och har du någon säd att mala, kan du resa dit, så talar han själv om denna historia för dig.

Sagan om den store jätten Bam-Bam och feen Viribunda.

1.

Det var en gång en mäktig konung, som hette Basilius och som härskade i det sköna ochrika landet Pamfylien.
Han hade en enda son, prins Florestan, vilken konungen älskade mer än sitt öga. Den lille prinsen var guld-
lockig och vacker som en dag, men ännu bättre var, att han hade ett gott hjärta och ville alla väl.

En gång, då den lille prinsen var 8 år gammal, gick han och spatserade i den kungliga trädgården tillsammans



med sin guvernör, den tjocke Puttraparto. När de vid slutet av en allé kommo fram till en galler-port i den höga
muren, som på alla sidor omgav trädgården, fingo de se en liten fattigt klädd gosse, som stod där utanför och
tittade in emellan de förgyllda spjälorna; med sin lilla hand, som var alldeles brynt av solen, höll han i gallret.

Puttraparto gick vredgad fram emot honom.

»Vad gör du här?» röt han. »Tror du, att du får lägga din smutsiga tass på kungens gyllene galler? Kanske du
tänker försöka stjäla en ros eller en druva!» Och han lyfte upp sin käpp för att ge den lilla handen ett slag.

Men prins Florestan sprang fram och fattade den vredgade Puttrapartos arm. »Slå icke den stackars gossen», bad
han. »Vad gör det, om han tittar in? Han tycker väl det är roligt.» Därpå vände han sig till den fattige gossen:
»Vad heter du?» frågade han vänligt.

»Viktorianus,» svarade gossen.

»Det var ett långt namn», sade prinsen.»Ja», sade gossen, »det är så. Därför kallar man mig också Toto.»

»Då skall även jag kalla dig Toto», sade prinsen. »Vad gör du därute, Toto?»

»Jag vaktar konungens får», sade Toto; »de gå härute på heden och beta.»

»Nej, göra de det?» sade prinsen ivrigt. Och nu var det den lille prinsens tur att lutasig fram och titta emellan
spjälorna; han ville nödvändigt se på fåren.

Där gingo de ute på heden och betade: stora skaror av ulliga får och gumsar med böjda horn och söta små lamm,
som hoppade omkring och bräkte.

»Jag måste gå-dit ut och klappa dem», sade den lille prinsen. »Jag kommer ut till dig, Toto.»

Men den tjocke Puttraparto förklarade, att detta ginge alls icke för sig. Konungen hade strängeligen förbjudit
honom att någonsin låta prinsen gå utom den kungliga trädgården.

Då började den lille prinsen att bitterligen gråta. Han förklarade snyftande, att han var trött på att bara gå och
promenera i den fina trädgården — han ville ut på heden och leka med Toto.

När Toto såg den lille prinsen gråta, tog han fram ur sitt bälte en liten vass-pipa, som han själv skurit och som var
hans enda skatt.

»Den här skall du få, prins Florestan», sade han. »Gråt nu inte mera!»

Och prins Florestan, som hade väl hundrade lek-saker av silver och guld, blev så glad, när han fick Totos
vasspipa, att han upphörde att gråta.

Strax därefter måste han gå hem med den tjocke Puttraparto för att äta kvälls-mat.När han sprungit uppför de
breda, vita marmor-trappor, som ledde till det kungliga slottet, fick han se sin fader, konung Basilius, som stod i
dörren och rökte pipa.

»Ser du, pappa, vad jag har fått», ropade prinsen och visade fram vasspipan.

»Såå, av vem har du fått den?» frågade konungen och smålog.

»Den har jag fått av Toto», sade prinsen, »den lille gossen, som vaktar dina får där ute på ängen. Tycker du inte,
att jag bör ge honom någonting igen?»

»Jo», sade konung Basilius, »det bör du nog. Vad vill du ge honom?»

»Jag har tänkt», sade den lille prinsen, »om jag kunde få be honom att komma in i trädgården i morgon och bjuda
honom på äpplen och druvor och plommon?»

Konungen tvekade först, men till slut gav han sitt tillstånd därtill. Och så fick den lille herde-gossen komma in i
den underbara, härliga trädgården, som han längtande blickat in uti, och fick leka med konungens son och bli
trakterad med de präktigaste frukter, medan en av slottets tjänare gick där ute på heden och vaktade fåren under



hans frånvaro. Och den lille prinsen fick den fattige herdegossen så kär, att han sade till konungen, sin fader, att
Toto varhans allra bästa vän. De voro också av alldeles samma ålder.

Många gånger träffades sedan prinsen och herdegossen vid det gyllene gallret och stodo där och språkade med
varandra, och alltemellanåt utverkade prinsen av sin fader tillåtelse att få bjuda Toto in i trädgården. Och så lärde
Toto prins Florestan att blåsa på vasspipan de låtar, med vilka man lockar fåren, och många andra vackra små
visor, som Toto kunde. Men aldrig fick prinsen gå ut till Toto och lammen på den vida, gröna heden, ty
konungen var mycket rädd för att något ont skulle hända honom, och i synnerhet fruktade han för den mäktige
och grymme jätten Bam-Bam, som han visste var hans fiende.

2.

Borta i berget Hindu-Kuh, i en omätligt djup grotta, bodde den fruktans-värde jätten Bam-Bam. En dag steg han
upp på bergets topp och satte för ögat sin förtrollade kikare, med vilken han kan se tre hundra mil åt alla håll. Då
fick han se den lille Florestan, gående i sin faders trädgård; de gyllene lockarna glänste i solen, och ovanom
lockarna sken den lilla krona av pärlor och diamanter, som prinsen alltid bar.»Han kunde bli en nätt liten slav åt
mig», tänkte jätten. Och så klappade jätten Bam-Bam i sina väldiga händer, så att det lät, som när åskan brakar
ned bland fjällen. Strax kom där flygande genom luften en stor gam och slog sig ned på jättens axel.

»Flyg, min gam», sade jätten Bam-Bam, »flyg bort till landet Pamfylien, till den mäktige konungens trädgård,
och grip med dina starka klor den lille prinsen, som vandrar där; han har guldgula lockar och en krona på huvudet
— därpå skall du känna igen honom. Gör honom intet ont, men för honom till mig!»

Gamen lyfte sina vingar och flög bort; snabbare än stormen flög han, nästan så snabbt som ljung-elden, när den
far över himmelen. I konungens trädgård sköt han ned, i konungensträdgård, som är så väl omgärdad med murar
och galler. Vad förmå murar och galler mot den mäktige jätten Bam-Bam och hans trollgam? Gamen grep i sina
starka klor prins Florestan, svingade sig bort, och redan samma dag var han tillbaka hos sin herre.

Jätten Bam-Bams ögon äro stora som hjul, och de lysa som elds-lågor; han såg på den lille prinsen och skrattade.
»Nu skall du bli min lille slav», sade han.

Men ack, vad kunde den lille prinsen göra av det, som jätten befallde honom att utföra? Han kunde icke koka
mat; han förstod sig ej på att göra upp eld eller att sopa golvet. Små prinsar lära icke sådant. Jätten tyckte, att han
fått en mycket oduglig liten slav, och han lyfte redan sin förfärliga hand för att slå till den guldhårige prinsen.
»Kan du då rakt ingenting?» röt Bam-Bam med en röst, som dånade likt en storm-vinds rytande.

Då drog den lille prinsen i sin sorg och förskräckelse fram den lilla vasspipan, som Toto givit honom och lärt
honom spela på. Detta var ändå något, som han kunde, och han ville visa det för den elake jätten, som plågade
och pinade honom.

Han blåste en låt — en av dem, som Toto brukat blåsa för att locka sina lamm.

Jättens arm sjönk långsamt ned.Prins Florestan fortfor att blåsa, han blåste den ena visan efter den andra; han
tänkte på sin vän Toto och på den stora heden, över vilken solen långsamt och drömmande gick ned, den stora
gröna heden, vilken han blott sett genom de gyllene gallren. Och han kände, att han spelade så, som han aldrig
spelat förr.

Och jätten satt tyst och grälade icke mer.

Efter detta hände det mången gång, när jätten blev elak och svår, att Florestan tog fram sin pipa och spelade för
honom. Och på det sättet undgick han hugg och slag, men sorgliga dagar hade han likväl i berget, och han
längtade bittert efter sin fader och sitt hem och sin vän Toto.

3.

Hos konungen av Pamfylien rådde emellertid stor sorg och bedrövelse. Det var flera av slottets tjänare, som åsett
prinsens bortförande av gamen, men det hade gått så snabbt, att de ej hunnit förhindra det. Den tjocke Puttraparto



hade slungat ett spjut mot fågeln, men spjutet hade makt-löst studsat tillbaka mot trollfågelns hårda fjädrar.

Konung Basilius sände åt alla håll ut folk för att uppsöka och återföra den unge prinsen. Men ingenstädes fann
man ett spår av honom, och så småningom började de flesta tro, att denstora gamen hade sönderslitit och uppätit
prins Florestan.

Men den, som icke kunde tro, att den lille prinsen var död, det var Toto. Han sörjde djupt sin vän, men han var
viss om, att han var i livet och skulle kunna återfinnas. Han gick upp till konungen och bad om lov att få lämna
fåren och draga ut och leta efter prins Florestan. Och konung Basilius smålog sorgset och gav honom tillstånd
därtill.

Toto hade hört folk säga, att de, samma dag som prinsen försvunnit, sett en stor fågel flyga öster ut med något i
näbben. Och Toto begav sig öster ut på sin spanings-fård.

Han hade färdats i många dagar, då han en afton, medan han gick genom en hög och susande skog, fick se en
gammal man, som vandrade före honom på stigen och bar en vattenkruka. Krukan tycktes vara tung, och den
gamle gick med stapplande steg. Toto skyndade fram och erbjöd sig att bära krukan. Gubben tackade, och Toto,
som var stark, fastän han blott var åtta år gammal, bar krukan till den gamles lilla koja, som låg inne i skogen.

Då de kommit dit, inbjöd den gamle mannen, som var en from eremit, Toto att ligga hos honom över natten. Och
på eremitens frågor berättade sedan Toto, vad som var mål och ärende för hans långa vandring. Då sade gub-ben:
»Nu kan jag ge dig en upplysning till lön för din hjälpsamhet. Den store jätten Bam-Bam, som bor i berget
Hindu-Kuh, har en gam, som han brukar sända ut i sina ärenden; säkert är det denna gam, som bortrövat prins
Florestan, och troligen är nu prinsen hos jätten.»

»Gott», sade Toto, »då vill jag gå och slåss med jätten Bam-Bam.»

»Då skulle du allt komma till korta, min lille vän», sade eremiten och smålog. »Jätten Bam-Bam är icke endast
stor och stark utan även mycket troll-kunnig. Det säges av många, att det finns blott en i världen, som är honom
övermäktig i trolldom, och det är feen Viri-bunda.»

»Då går jag till feen Viribunda och ber henne hjälpa mig», sade Toto. »Var bor hon?»

»Jo, det kan jag säga dig», sade eremiten. Och han beskrev noga vägen. »Om du lyckas vinna hennes ynnest, så
kan det nog hända, att hon hjälper dig», sade eremiten, »ty ehuru hon är litet underlig och nyckfull som alla troll,
så sägs det, att hon icke är elak utan mera böjd för att hjälpa människorna än fördärva dem.»

Toto tackade för råd och upplysningar och begav sig följande morgon på väg.4.

Sedan han i nio dagar vandrat framåt, följande eremitens anvisningar, kom han en mulen afton in i en trång dal
ibland fjällen. Där såg han invid klipp-väggen ett egendomligt hus, motsvarande eremitens beskrivning av den
mäktiga feens bostad. Tolv jätte-stora lindar vuxo upp ur jorden tätt intill varandra i en ring; deras tjocka
stammar bildade väggarna, och deras sammanflätade kronor taket i Viribundas hus. På ett ställe fanns ett smalt
mellanrum mellan två stammar, och där var ingången till bo-staden. Utanför denna ingång satt en gammal
skrynklig gumma med stor, krokig näsa; framför henne brann en eld, över vilken stod en trefot med en kittel.
Gumman sjöng med hes stämma en underlig sång och rörde med ett spö i den sjudande kitteln. Runt omkring
henne sutto sex stora svarta kattor, och den sjunde, vilken hade en vit stjärna i pannan, satt uppkrupen på häxans
skuldra. Allt-emellanåt föllo de sju kattorna in med ett långdraget jamande i den sällsamma sången.

Alla kattorna fäste sina brinnande ögon på Toto, då han nalkades feen. Endast Viribunda själv tycktes ej märka
honom, förrän han var alldeles framme vid henne och hälsade: »God kväll!»»God kväll igen», sade hon och lyfte
upp huvudet samt fäste en genom-trängande blick på den lille herdegossen. »Vem är du, och vad är du ute i för
ärende?»

Toto sade sitt namn och berättade, att han var ute för att söka konungens av Pamfylien son, vilken blivit
bortrövad av jätten Bam-Bam.



»Och så har du räknat ut, att jag skall hjälpa dig», sade den gamla häxan och såg på honom med ett för-smädligt
leende. Hennes ton var så gäckande och hånfull, att Toto kände, att han blev alldeles röd i ansiktet, och han hade
stor lust att låtsa, som om detta ej varit hans egentliga ärende, utan som om han kommit hit händelsevis. Men så
tänkte han, att det var bäst att vara modig och säga sanningen rent ut.

»Ja, jag tänkte ni kanske skulle vilja vara snäll och hjälpa mig», sade han sakta.

»Och varför trodde du det?» Hennes röst ljöd något blidare.

»Jo», sade Toto, »det var någon som sade, att ni var mycket mäktig och icke egentligen elak, utan oftare hjälpte
människorna än fördärvade dem.»

Den gamla häxan satt tankfull en stund. »Nåja, jag skall hjälpa dig, Toto», sade hon till slut. »Vet du säkert, att
det är jätten Bam-Bam, som bortfört prinsen?»»Nej», sade Toto, »inte alldeles säkert. Men han lär ha en stor
garn, och så lär han vara så grym och elak, så man kan just tro honom om det.»

»Jojo», sade häxan, »jag kunde nog tänka mig, att han skulle arta sig illa. Han hade dåliga anlag, och jag tyckte
alltid, att syster min skämde bort pojken fasligt. Han är min systerson, ser du.»

»Jaså. Ursäkta!» sade Toto, helt förskräckt och förlägen över vad han sagt.

0 r> o

»Aja, genera dig inte», sade Viribunda, »jag håller inte alls på släkten. Jag har inte sett Bam-Bam på många år,
men jag har verkligen ibland tänkt på att bege mig till honom någon dag och läxa upp gunstig junkern litet, ty jag
har hört klago-mål över honom förut. Nu kan jag ju ta det här till anledning. Vi ska genast i morgon bittida ge oss
i väg. Nu får du sova här hos mig i natt.»

5.

Följande morgon kom Viribunda ut ur sitt hus med en grön matta i handen. Denna bredde hon ut på marken. Den
var betäckt med en mängd besynnerliga figurer och tecken. Den gamla feen satte sig mitt på mattan med benen
kors-lagda under sig. De sex svarta kattornaföljde henne och satte sig, tre på vardera sidan orn henne; den sjunde
satt alltjämt på hennes axel. Så ropade hon på Toto, att han också skulle komma och sätta sig på mattan och hålla

i en flik av hennes kjol. Därpå gav hon till en gäll vissling; de sju kattorna jamade — och i ett nu höjde sig
mattan med allt vad däruppå var och flög bort genom luften med svindlande fart. Toto måste blunda, så fort gick
det. När han öppnade ögonen ett tag, såg han, att de foro högt uppe bland molnen, och så slöt han ögonen igen
för att ej bli alldeles yr i huvudet.De foro framåt på detta sätt en god stund. Då hörde Toto åter en gäll vissling
från den gamla feen. Och nu sänkte sig mattan nedåt med dem och stannade.

Då Toto öppnade ögonen, såg han framför sig ett mörkt, sky-högt fjäll, vars topp var betäckt med snö. Vid
bergets fot sågs en grotta öppna sig, och framför grottan satt på ett väldigt sten-block en fruktansvärd jätte med
flammande ögon. Runt omkring honom lågo sju ofantliga gråa björnar.

»Hallå! Vem är det, som vågar nalkas mitt om-råde?» ropade jätten med dånande stämma.

»Känner du inte igen mig, Bam-Bam?» frågade Viribunda lugnt och klev fram emot honom.

»Nej, ser man på! Minsann är det inte moster Viribunda», utropade jätten och gav till ett skrockande skratt, som
gen-ljöd bland bergen. »Välkommen, gamla moster! Jag tror rent av mosters näsa blivit ännu längre, sedan vi sist
träffades!»

Nu anses det bland trollen för att vara mycket fint att ha en näsa så stor som en sna-bel, och därför var det en
riktig artighet, som Bam-Bam yttrade, när han sade, att moster Vi-ribundas näsa blivit större.

Den gamla feen smålog också rätt belåtet. »Du har äveh vuxit rätt bra, min gosse», sade hon.»Vill inte moster
stiga in och se hur jag

bor?» sade Bam-Bam.



Jo, det hade moster Viribunda inte någon-

ting emot.I detsamma fick Bam-Bam syn på Toto.

»Vad är det där för en byting?» sade han.

»Ä, det är en liten tjänare, som jag tagit med på färden», sade Viribunda.

De gingo i q i berget. De gingo genom långa, slingrande gångar, som voro svagt upplysta av lys-maskar och lykt-
gubbar. Slutligen kommo de in i en mycket stor, välvd sal. Den var upplyst av en rad lyktor runt-omkring. När
man såg närmare efter, såg man, att lykthål-larna voro stora ödlor, skimrande i koppar och grönt, vilka stodo
orörliga, uppställda utmed berg-väggen, och buro på sina huvuden klart lysande ädel-stenar, vilka tjänade som
lampor.

Jätten bjöd Viribunda att slå sig ned i hög-sätet vid ett stort bord för att spisa frukost. Toto fick sätta sig på en
pall bredvid henne. Viribunda viskade hastigt till honom, att han ej skulle smaka annan mat än den, som hon
räckte honom: det var icke all trollmat, som passade för små människo-barns magar.

Små troll-gubbar sprungo och passade upp och bjödo omkring alla möjliga underliga rätter. Somliga av de små
trollen hade tre armar och tre ben, andra hade fyra armar men blott ett ben, varpå de hoppade omkring. Ibland
hände det helt plötsligt, att det ramlade en arm eller ett ben av dem, men då stoppade de den tap-
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ledigt ändå.

När de kommo till Toto och bjödo på sina besynnerliga rätter, tordes han ej säga nej, men han aktade sig väl för
att äta något av de bitar han tog; han stack dem förstulet åt någon av de stora björnarna, vilka beständigt lufsade
omkring och snålades.

När de ätit och druckit en stund, blev jätten glad och munter, och så sade han, att nu skulle de få höra musik
också — riktigt fin musik! Han viskade något åt en av de små trollgubbarna, och så rusade denne ut och kom
strax därefter tillbaka, ledande prins Florestan.

När Toto och Florestan fingo se varann, hade de båda svårt att ej brista ut i glädje-rop, men de voro likväl så
kloka, att de behärskade sig och ej låtsade om, att de kände varann.

Sedan Florestan på jättens befallning blåst ett stycke på sin pipa, sade Viribunda:

»Skulle du inte vilja sälja åt' mig den där lille spele-mannen, Bam-Bam? Vad begär du för honom?» ,

»Honom säljer jag ej», sade Bam-Bam. »Han är en kungason. Jag tycker om att ha en kungason till min
slav.»Men då Viribunda var envis, sade han till slut: »Nåväl, du skall få honom, moster, ifall du lyckas besegra
mig i tre prov. Jag har hört glunkas om, att det finns folk, som tro, att du är mäktigare i troll-konster än jag; det
tror jag nu ej är möjligt, men det kan ju vara skäl, att vi mäta våra krafter nu, då vi en gång träffas. Segrar du, så
får du pojken.»

»Ar det säkert?» frågade Viribunda.

»Ja», sade Bam-Bam, »det lovar jag på min troll-heder.» Och vad ett troll på det sättet lovat ett annat troll, det
måste det hålla.

»Då föreslår jag som det första provet», sade Viribunda, »att mina sju kattor få slåss mot dina sju björnar.»

»Topp!» sade jätten skrattande. »Jag tror allt dina katt-kräk ska komma till korta, moster!»

På ett tecken av Viribunda flögo de sju kattorna emot de sju björnarna. Det blev en vild strid. Kattorna klöstes
och revo efter sina fienders ögon och spottade och fräste och sprutade ut elds-lågor genom sina näs-borrar och
skuttade omkring så smidigt, att björnarna aldrig lyckades få tag i dem med sina tunga ramar. Snart var det
tydligt, att björnarna kände sig besegrade. De vrålade ynkligt och kastade bön-fallande blickar mot sin herre.Då
gav Bam-Bam tecken till, att striden skulle upphöra.



»Den gången segrade du, moster», sade han och såg litet miss-belåten ut. »Vad vill du föreslå till nästa prov?»

»Jag utfäster mig», sade Viribunda, »att genom min konst förmå taket i denna berga-sal att sänka sig ned, ända
tills det är på blott tre alnars höjd från golvet. Du må försöka att hålla emot, så mycket du förmår.»

»Topp», sade jätten, »det går jag in på.»

Viribunda mumlade sakta några underligt klingande ord. I ett nu började berga-taket sänka sig. Det sjönk hastigt
allt djupare ned, oaktat jätten å sin sida högt ropade besvärjelser och troll-runor. När det med hela sin hotande
tyngd kom allt längre och längre ned, satte jätten emot det sitt ofantliga huvud och sina väldiga skuldror. Men det
halp ej, hur han spjärnade emot: han måste giva efter och böja sig allt djupare ned mot golvet. Slutligen, då han
låg nästan dubbel-vikt och kippade efter andan och det runtomkring ljöd ett ängsligt, jämrande tjut från björnar
och troll och ödlor, då stönade Bam-Bam fram, att han erkände sig besegrad.

Och Viribunda vinkade med sitt spö, och taket höjde sig åter.

»Nu vill jag själv föreslå det tredje provet», sade Bam-Bam. »Du skall kalla fram en under-bar och sällsam syn;
lyckas jag ej göra efter den, så har du vunnit spelet. Men lyckas jag, så skall du ge mig din lilla pojk-byting, så
har jag två små människo-slavar.»

»Ja», sade Viribunda, »det går jag in på!»

Och så började hon sakta sjunga. Men hennes stämma ljöd nu icke så skarp och gäll som vid de förra
besvärjelserna utan snarare vek och blid.

Då höjde sig plötsligt liksom ur golvet en stor, glänsande fågel. Hans vingar skeno som guld, hans bröst var som
silver, och hans stolta huvud var skimrande purpur-rött. Han flög framåt, och från hans fjädrar gick en susande,
klingande sång. Han flög emot bergaväggen: då öppnade sig denna till en bred välvd gång, som ledde hän till en
underbar trädgård, där stora, fagra blommor stodo och nickade emot varann; än längre flög fågeln, och alltsom
den flög, visade sig den ena sköna synen efter den andra: soliga ängar och gröna skogar, glimmande sjöar och
blånande berg och människor, som vandrade omkring, och barn, som lekte och dansade och bundo blomster-
kransar. Och alltjämt ljöd den sakta och susande sången från fågelns skimrande fjädrar — en ljuvare sång än
något människo-bjärta kunnat drömma om.

Till sist försvann fågeln långt bort i fjärran, den välvda gången tycktes störta samman,och man såg åter blott den
nakna, hårda berga-

väggen.

Jätten Bam-Bam blickade mulet framför sig.

»Detta kan jag icke göra efter», sade han kort. »Tag du pojken!» Och så gingo de ut genom de långa gångarna, ut
ur det mörka berget.

7.

Viribunda bredde ut på marken sin gröna matta, vilken hon inne i berget burit som schal över axlarna. Hon satte
sig ned på den tillika med Florestan och Toto och kattorna, ropade ett far-väl åt jätten Bam-Bam och flög bort.

Men just i sista stunden, då mattan redan börjat höja på sig, passade jätten på och ryckte till sig Toto.

»Nu har jag ändå fått någon ersättning», mumlade triumferande den grymme jätten. »Jag skall hämnas mitt
neder-lag på det här kräket.»

Feen Viribunda märkte ej Totos försvinnande; hon var helt upptagen av den lille prinsen, vilken hon var helt stolt
och belåten åt att ha räddat. Och vad Florestan beträffar, så blundade han under hela färden och såg ingenting.

Det var först, när Viribunda och Florestan sänkt sig ned vid feens bostad, som de med häpnad och bedrövelse
märkte sin förlust. Viribunda förstod genast, att det var jätten Bam-Bam, som visat sig förrädisk. Det var intet



annat att göra än att genast vända tillbaka.

De kommo i rättan tid. Bam-Bam satt just och höll mellan sina fingrar den lille Toto för att klämma ihjäl honom
efter att ha lekt med honom en stund, då Viribunda stod framför honom.

I detta ögonblick var det, som om Viribunda vuxit. Hon stod hög och vredgad framför den falske jätten. »Nu ser
jag, att du är riktigt elak», sade hon, »och nu inser jag, att det var orätt av mig att nyss lämna dig utan att straffa
dig.»

Hon svingade sitt spö emot jätten. Och se, den store, förfärlige jätten Bam-Bam blev med ens alldeles maktlös
och förmådde ej röra ett finger.

Toto slingrade sig nu lös och klättrade hastigt ned till jorden.

Viribunda drog fram ur sin gördel ett fint snöre och band därmed jätten Bam-Bam. Allteftersom snöret lades om
hans armar och ben, förvandlades det till en tjock järn-kedja. Båda ändarna av kedjan lade feen på klippan, och
ögonblickligen sutto de hårt fast-nitade däri.

»Denna kedja», sade feen Viribunda, »är den starkaste, som finnes på jorden; aldrig skall du förmå att bryta den,
hur mycket du än må anstränga dig. Vart år skall jag nu komma hitför att spörja efter, om du ångrar dina
missgärningar och vill bättra dig. När jag ser, att din ånger är verklig, skall jag släppa dig lös men ej förr.»

De sju björnarna hade krupit fram till sin herre och slickade hans händer.

»Dessa dina tjänare», sade Viribunda, pekande* på dem, »skola skaffa dig föda; du skall ej behöva svälta.»

I det ögonblick, då Viribunda beredde sig att åter fara därifrån, sprang den lille prinsen fram till jätten; han tyckte
ändå, det var synd om honom, fast han var elak. »Här skall du få min vasspipa», viskade han. »Om du övar dig,
så kan du nog lära dig att spela på den. Och så får du inte så fasligt tråkigt.»

Feen Viribunda smålog vänligt mot den lille prinsen, då han kom tillbaka till henne.

»Det är väl bäst, att vi nu genast begiva oss till din fader», sade hon. »Du längtar väl efter honom, kan jag tro.»

Och så höjde sig mattan åter i luften, och de seglade hän med susande fart mot det sköna landet Pamfylien.

Mattan sänkte sig ned mitt i konung Ba-silius’ trädgård.

Den förste, som såg de resande komma, var den tjocke Puttraparto. Hans ögon stodo runda av förvåning.Men i
nästa ögonblick hämtade han sig från sin över-raskning och ropade med dånande stämma: »I gevär-r-r för prins
Florestan!»

Hela vakten skyldrade gevär, och folk kommo springande från alla håll, fulla av häpnad över detta oväntade rop.

Åven konung Basilius kom hastigt ut ur sitt slott.

Uppför de vita marmortrapporna sprang prins Florestan honom till mötes, och där blev omfamning och stor
glädje och fröjd efter all sorgen.

Man ställde genast till stor middag på slottet, till vilken feen Viribunda och Toto inbjödos som heders-gäster.
Feen Viribunda satt bredvid konungen och hade omkring sig alla sina sju kattor — något som högeligen
bekymrade och förargade den tjocke Puttraparto, eftersom det stred mot all hov-etikett.

Konungen höll tal för både Viribunda och Toto, och man drack deras skål under hurrarop.

Strax efter middagen tog feen Viribunda avsked för att återvända till sitt hem. Då hon tog farväl av Florestan och
Toto, sade hon: »Jag hoppas, att ni bli duktiga karlar båda två. Och kommen ihåg, att den, som gör något ont, blir
alltid straffad därför förr eller senare. Det har ni sett på jätten Bam-Bam,»Så flög hon bort på sin matta, medan de
sju kattorna jamade en avskeds-hälsning.

Efter denna dag fick Toto bo på det kungliga slottet och uppfostras tillsammans med den unge prinsen. Och när
en gång prins Florestan blev konung av Pamfylien, blev Toto hans förste general, som tappert stred mot alla hans



fiender.Gräs-hoppan.

Gräshoppan sjunger och spelar fiol1.

»Fiddel diddel di!

Kommen ut, kära barn, i den klara sol!

Vi ska dansa, vi!

Här finnes på ängen mer än ni vet — fiddel diddel di! — här finnes så mycken rolighet.

Vi ska dansa, vi!

Humlan är tjock och getingen smal, dock dansa de samman på varje bal.

Och fjär’larna fladdra beständigt omkring och tänka visst aldrig på någonting.

Marie nyckel-piga med kjortel av gull, hon flyger omkring så hemlighets-full.

Hon vet så mycket — mer än du tror — hon vet, var den käraste vännen bor.

Men åker-sorken, så fet och grå, ur mullen kravlar: 'Vad står nu på?Jag tror i kväll är här ställt på dans: se
myggorna flänga i solens glans.

Och syrsorna föra ett fasligt liv.

Tror man då livet är tids-fördriv?’ —

Präst-kragen lyser med snö-vita blad, och smör-blomman skiner så hjärtans glad.

Dagg-kåpan står med sin droppe så klar och säger: ’Jag vet, den som spar, han har!’

Men väpplingen suckar och säger: ’Hå hå! Jag vet nog, jag, hur med mig det skall gå.’

När jag har vuxit mig fet och stor, då blir jag till mat för oxar och kor.’»

Mors hjälp-reda.

i.

Stina, min lilla flicka, stig upp — ljöd mors röst i Stinas öra — stig upp och vagga lilla bror, medan jag går i
ladugården och mjölkar Majrosa.

Stina gnuggade missnöjd sömnen ur ögonen. Var det nu redan morgon! Ack, hon kände sig ännu alldeles lika
trött som i går kväll, då honkröp till kojs, och nu var det att stiga upp till dagens många-handa göro-mål.

Hon trodde, att ingen liten flicka i världen hade så mycket att göra som hon. Först var det att vagga lilla bror,
som hade den dumma vanan att strax vakna, bara vaggan upphörde att gå; sedan skulle hon hjälpa modern med
frukosten, sopa golvet och diska efter måltiden. Mycket nog, tyckte Stina; men det var ännu bara början av
dagens arbete.

Hon måste också mata Majrosa, då mor satt i väv-stolen, se efter hönorna och fåren, bära in ved och vatten och
alla lediga stunder bära den lille. Flitig måste man vara, om allt detta skulle bli gjort på rätt tid och stund.

Dessutom måste hon lära sig katekes och biblisk historia och sticka på en lång, grå ullstrumpa, som far skulle ha.
Var timme på dagen hette det: »Kom hit, Stina» eller: »Gå dit, Stina» — och mors hjälpreda lydde, men med tyst
missnöje, som nog kunde läsas i hennes ansikte.

Då modern väckte henne i den tidiga morgonstunden, tänkte hon: »Usch, skall man nu upp och bråka igen, det
var så skönt att sova.» När lilla bror skulle vaggas, knotade Stina: »Aldrig slipper man det eviga vaggandet», och
då hon skickades i ladugården, mumlade hon helavägen: »Alltid orka de djuren äta, ingen har så mycket att göra
som jag!»

Annat var det med Marta i grann-stugan. Hon hade varken syster eller bror, och hennes mor bad henne aldrig



uträtta minsta ärende en gång. Hela dagen satt hon med fingret i munnen på backen under stug-fönstret, ensam
med Hej, den bruna hunden, som var hennes enda lekkamrat. Ja, Marta hade visserligen ingenting att göra, men
om hon verkligen var så lycklig, som Stina föreställde sig, det visste ingen.

Ofta hängde hon långa stunder över gärdes-gården och såg bort mot grann-torpet i björkhagen, på andra sidan
åkern, där Lennart och Selma tumlade om i grön-gräset, medan Stina trippade fram och åter i sina sysslor med ett
ämbar i handen eller några ved-trän på armen. Marta skulle så gärna sprungit dit-över för att få vara med andra
barn, men hon var skygg som alla små en-störingar, och därför såg hon blott längtans-fullt dit bort utan att gå
över gränsen.

»Du har det bra, du Marta», brukade Stina ibland säga, när hon om sommaren vallade kon i hagen och stannade
vid gärdesgården, därifrån Marta betraktade henne, »du får göra, vad du vill hela dagen lång, aldrig väcker din
mamma dig om rnornarna, och du har varken ko eller syskon att se efter.»Marta svarade ej ett ord, men när Stina
försvunnit mellan al-buskarna, dök hon ned i gräset på dikes-kanten och brast i gråt. Varför? Det visste hon ej.
Kanske bara för att det var så ensamt där hemma, för att dagen var så lång och det skulle dröja, innan mor kom
hem från arbetet. Stackars lilla Marta! Där låg hon och grät och grät, lyssnande till ljudet af Majrosas klocka, som
pinglade allt längre och längre bort, medan Stina gick framåt med ett spö i handen, varmed hon otåligt slog
omkring sig.

— Den gamla, otäcka kon, som aldrig blev mätt och inte stod stilla ett ögonblick på samma fläck, så att man bara
fick gå och gå, tills fötterna svedo. Vad var det för fröjd med sommaren, när man måste valla en ko!

Och mors hjälpreda hängde läpp helt buttert, men Majrosa såg så vänligt på henne och tuggade förnöjt sitt sträva
strand-gräs.

Sedan kom hösten. Stina måste hjälpa till att plocka potatisen ur jorden. Det hastade, ty frosten kom och knep
bladen, och det såg ut att bliva tidig vinter. Kallt var det om rnornarna, då dimman hängde tung över fjärden och
potatisarna kändes som is-klumpar i handen, men alla måste hjälpa till vid arbetet att få dem i källarn — menade
mor — varmed skulle man eljest mätta de många munnarna under vintern?»Marta tar inte upp någon potatis,
hon», sade Stina en dag och blåste i sina frusna fingrar.

»Nej, hennes mamma har inte en sådan duglig liten hjälpreda som jag», svarade modern så vänligt, att Stina blev
helt skamsen över sitt ständiga knot.

Några dagar senare kom Marta en morgon springande över till granntorpet, med okammat hår och stirrande ögon.

»Har något hänt där hemma?» frågade Stinas

mor.

»Mamma!» stammade den förskrämda flickan. Mor tog henne vid handen och skyndade raskt bort till. den lilla
stugan på strandsluttningen, och Stina följde tyst med. Därinne på sängen låg Martas mor, kall och död, med blå
läppar och stelt utsträckta armar. Hon hade dött under natten, då Marta sov. Stina hade aldrig förr sett någon död
människa, och den synen gav henne mycket att tänka på. Det var så underligt, tyckte hon, att Martas mor varken
hörde eller såg, att hon aldrig mer skulle tala med sin flicka, aldrig höra henne svara, och från den döda kvinnan
såg Stina på sin egen mor. Vad hennes ögon voro vänliga, och hur klar hennes röst var! Aldrig förr hade hon
tänkt på, hur mor såg ut. Men från den dagen visste Stina, att hon var vacker.Marta fick flytta hem till dem, tills
begravningen var över. Hon satt mest i en vrå med förklädet för ansiktet, ty hon var så blyg. Sedan kom det en
dag, då den svarta kistan från grannstugan fördes genom hagen ut på skogsvägen. Stinas mor hade bundit en
krans av lingon-ris på locket, och gamla Pålle gick så försiktigt och drog den sorgliga bördan. Avlägsna
släktingar kommo och togo lilla Marta och förde henne långt bort till den stora staden, ensam som hon var utan
far och mor, syster och bror. Det grep så djupt i Stinas hjärta! När hon såg Marta gå genom grinden med sitt lilla
knyte i handen, måste hon vända sig bort och snyfta. Sedan såg hon sig om på deras eget, trevliga hem där nere
bland björkarna. Små syskonen hoppade bräde på ved-backen, den grå katten satt och tvättade sig utanför
trappan, och mor stod med lilla bror på armen i farstu-dörren.



»Kom och tag gossen, Stina, jag måste koka potatis till middag åt far!» ropade hon, och genast sprang Stina
åstad.

Vad lilla bror var duktig och fet, och sådana röda kinder han hade! Hon tryckte honom hårt intill sig. »Du lilla,
söta gosse», viskade hon. »Stackars Marta hade ingen bror, hon.»

Hela dagen gjorde hon undan sitt arbete så flinkt och glatt, att modern var helt förundrad. Men för Stina själv var
det ännu märk-värdigare.
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nöje. Ja, när hon sprang till brunnen efter vatten, måste hon sjunga helt högt för sig själv, så lätt om hjärtat kände
hon sig. Så blev det kväll. Far kom hem från dagsverket, elden brann så muntert i spiseln, och på gryt-kroken
hängde den rykande gröt-grytan.

Alla satte sig till bords. — »Gud välsigne spis och dryck», sade mor och knäppte ihop händerna. Hon såg med
tår-skymda ögon på barnen vid bords-ändan. — »Stackars lilla Marta, var månne hon fått afton-vard, och var
skulle hon luta sitt huvud till nattens ro, hon, som var hemlös.»

Gröten fastnade plötsligt Stina i halsen, hon kunde ej äta mer, då hon tänkte på Marta. Och när hon kröp ned i
bädden och lilla Selma smög armen om hennes hals, som hon alltid brukade, då det var mörkt, föllo Stinas tårar
bittra på flickans ljusa hår.

»Jag tror du gråter, barn», sade mor, då hon kom för att svepa täcket bättre om dem. »Vad är det åt dig?»

»Jag tänkte på stackars Marta, som inte har någon mamma mer och inga syskon och intet hem», snyftade Stina.

»Ja, stackars liten! Förr tyckte du nog, min flicka, att hon hade goda dagar, då du fick arbeta, men nu ville du
visst ej vara i hennes ställe?»»Ack, nej, nej, jag skall aldrig klaga mer, mamma, jag skall gärna vagga lilla bror
och valla Majrosa och diska och sopa och göra allt, bara inte mamma och syskonen dö, och jag måste gå långt
bort från mitt hem som Marta.»

»Bed Gud, att han bevarar ditt hem och dina kära, min flicka», sade modern med tårskymda ögon, »men läs nu
din aftonbön, det har du inte gjort ännu.»

»Jag är ett litet, litet lamm, som vilar tryggt i herdens famn.

Den famnen är så stor och vid, den räcker till för mig och dig»,

läste Stina med darrande läppar. »God natt, mamma!»

»God natt, barn, sov nu sött. Gud välsigne mors hjälpreda!»

Lilla Stina.

Stina, »mammas bästa flicka», snällt kan både sy och sticka.

Kan ju också väl sig skicka, när till herrgår’n hon ibland blir försänd med mammas spånad, systers helgdags-
kjortel lånad, skarvad, vänd och litet grånad — är för lång blott litet grand.Hur hon hoppar över ängen, tills
därborta uti svängen, skymd av björkens långa hängen, hon försvinner ur vår syn.

Snabbt hon springer genom grinden. Utav brådska glöder kinden, håret böljar fritt för vinden, sommarsolen
bränner hyn.

Följen flickan, om I kunnen!

Knappt hon är tillbaka hunnen, förr’n hon ilar ner till brunnen, hjälper mor, vad hon förmår.

Kan katkesen, ej som vatten, spårlöst runnet genom tratten, nej, så att det blottar skatten av det ord, därinne står.

Tidigt klädd, i största hasten, fejar stugan hon med kvasten, sjunger därvid, glad som trasten, när i furans topp
han slår, blåser eld inunder pannan, sätter fatet fram och kannan, hastigt mer än mången annan, som ej än fyllt



nio år!

Nöjen äger Stina hundra: blåbärs-skogens skatter plundra,markens blomster-prakt beundra, löva stugan lördags-
kväll’n, löpa kring i skogens dungar, ansa hönsen och dess ungar, göra båt av bark, som gungar, bygga spisel där
på häll’n.

Hörn-stenen.

I ett gat-hörn i Stockholm stod för många år sedan en hög ston upprest. Förmodligen stod den där, därför att
husets ägare tyckte, att oförsiktiga åkare så gärna först kunde köra sönder stenen, innan de körde sönder huset. På
denna sten satt som oftast en liten »latmask». I undren kanske, vad det är för slags mask. Jag fruktar dock, att en
och annan av er, kära barn, någon gång sett en sådan — då han tittat sig i spegeln.

Den här var en liten fattig pojke, en liten tras-varg, som med den jämmerligaste ton i världen bad de förbigående
om en slant. Men även om han ingen gåva fick, så sjöng och trallade han av hjärtans lust. Ibland hoppade han
upp på stenen, ställde sig på ett ben och svängde med det andra i luften, eller ställde han sig på huvudet med
benen upp emot väggen. En del tanklösa människor gåvo honom en slant, för att han var så rolig. Andra snäste
honom.Aen vid sådant var han van och brydde sig ej det minsta därom. Stackars gosse, han hade icke något gott
hem, ingen omsorgsfull far, ingen kärleksfull mor. Men däremot hade han kunnat få gå i skolan och lära sig
något, men det ville han icke. Var han där en dag, så var han borta tre, och varken stryk eller svält förmådde
något över hans lättja. Han var hela nio år och kunde knappt läsa rent. Men var det fråga om att sätta krok-ben för
en annan, att spela »krona och klave» i gathörnet eller att göra fula åtbörder bakom gammalt folks rygg, då var
han gärna med.

Bäst han en dag satt på sin sten och slängde med benen, kom en liten flicka om 7—8 år gående.

»Söta fröken, ge mig en slant! Jag har inte smakat en bit mat på fyra dagar», jämrade sig den lilla stor-ljugaren.
Flickan stannade och såg medlidsamt på honom.

»Vad du måtte vara hungrig!» utbrast hon.

»Ja-a, rysligt!» försäkrade han.

»Och inga pengar har jag!» beklagade sig flickan. »Jag har köpt upp mina frukost-pengar. Stackars lilla gosse!
Om jag ändå hade något jag kunde ge dig!» Hon sökte ivrigt i siii skol-väska. Nej, där fanns ingenting. »Tyst!*,
utropade hon plötsligt. »Nu vet jag! Håll vilskan, du lilla snälla gosse, så skall du ändå få någon-ting.» Gossen
tog emot väskan, och flickan knäppte upp sin sommarkappa och tog från sin hals ett band, på vilket hängde en
stor penning.

»Se här», sade hon, »skall du få. Jag fick låna den i går kväll av min bror att leka med. Det är ingen riktig
penning, ser du, det är någon sorts minnes-penning. Det är en gubbe på den, och den gubben, vet du, var bara en
fattig gosse, men han läste så flitigt och var så snäll, att hela Sverige höll av honom och utlänning-arne med, och
så gjorde de den här penningen till minne av honom.

»Men kanske lilla fröken inte törs ge bort den?» sade gossen. Han började känna sig blyg. Det hade han aldrig
förr gjort.

»A jo», sade den lilla flickan, »det tror jag nog, att jag törs, när du inte ätit på så länge. Jag skall tala om
alltsammans för pappa och mamma. De bli aldrig onda, bara jag säger sanningen. Du kan sälja penningen, för det
är silver, och så kan du äta dig riktigt mätt och ge din mamma de pengar, som bli över.»

»Jag har ingen mamma», sade gossen sakta.

»Har du ingen mamma?» utbrast flickan, och i hennes ögon kommo tårar. »Då är det mycket synd om dig, och
jag önskar jag hade ännu en penning att ge dig. Men gör du som den där gubben: läs och bliv snäll, så hålla alla
avdig, och jag skall ge dig hälften av mina frukostpengar för var dag, bara jag visste, var jag skulle träffa dig.»
Gossen rodnade djupt. Han kunde icke förmå sig att säga, att han brukade sitta här hela dagen. »För du går väl i



skolan annars?» sporde den lilla flickan.

»Ibland», svarade gossen dröjande/

»Bara ibland?» frågade flickan. »Jag är där varenda dag. Det är så nyttigt att lära, säga pappa och mamma. Men
du har väl varit sjuk, kan jag tro.» Gossen teg. Han kunde icke ljuga för henne och ville icke heller säga
sanningen.

»Jag skall hädanefter gå i skolan varenda dag», sade han plötsligt och steg ned från stenen.

»Ja visst skall du det», sade flickan och nickade. »Och om du kommer hem, så skall jag be mamma, att hon ger
dig min brors avlagda kläder; de äro riktigt bra, vet du; och så får du leka med oss på gården. Och jag skall
förhöra dig dina läxor, det skall bli roligt.» Hon sade honom, var de bodde, och skyndade sedan sin väg hem.

När flickan följande dag kom för att giva honom av sina frukostpengar, var stenen tom. Hon sökte honom flera
dagar å rad, men han fanns icke mer.Många år därefter, då denna flicka var stor och fullväxt, reste hon en gång
till Uppsala. Hennes bror skulle bli doktor, och hon skulle vara med på den fest, som då firades. Där gjorde hon
bekantskap med en ung herre, som var så uppmärksam och vänlig emot henne, att det förvånade henne. Dagen
därefter kom han upp och sökte henne. Han kom för att tacka henne, sade han. Hon kunde alldeles icke begripa,
vad han hade att tacka henne för; hon hade ju aldrig sett honom förr.

»Kommer ni icke ihåg den lilla gossen på hörnstenen i det och det gathörnet i Stockholm?» sade han. — Nej, det
gjorde hon inte.

»Kommer ni icke heller ihåg, att ni skänkte en fattig gosse en silverpenning?» sade han och tog fram hennes
penning.

»Jo», sade hon, »det minnes jag nog. För det omaket fick jag av min bror en timmes arrest i ett vinds-kontor.
Skulle ni vara den gossen?»

»Ja, jag är densamme gossen. Näst Gud har jag er att tacka för vad jag nu är. Det var genom er vänlighet och ert
förtroende, som jag kom att blygas över min lättja och min lögnaktighet. Då beslöt jag att börja arbeta och bli en
hederlig människa, om jag än icke kunde bli en så utmärkt man som gubben på er penning.»En fjäril stolt sin
kosa tog bland blommor röda, blå, men liten myra gick och drog till stacken med sitt strå; hon flitig var i
sommarns dar, men fjäriln flög så fri ibland rosor.

Han levde blott för stundens fröjd bland blommor, sus och dus; men lilla myran levde nöjdblott för sitt hem och
hus.

När vintern kom, hon vände om och bodde gott och varmt i sin stuga.

När våren sken på jord igen, då fanns ej fjäriln där.

Men myran är densamma än, sitt strå hon ännu bär, så glad och nöjd, så full av fröjd i solens milda glans över
skogen.

Var är vår granna fjäril nu, med vingar utav gull?

— Jo, han är död och ligger nu ett stoft i svartan mull.

Nej, glans förgår, men flit består.

Se, det är änden det uppå visan.

Gåta.

Litet och rött; bäst som det flyger, faller det dött.Ett barns seger.

En man kom körande med ett tungt kollass. Hästen skulle backa mot en källar-glugg men förmådde icke. Mannen
röck och slog. Folk samlades, men ingen vågade säga något, ty han såg ond och elak ut.

Då kom en liten åtta-årig flicka fram, neg och sade vänligt:



»Snälle herrn» —

»Nå, vad vill duh

»Om ni bara ville låta bli att slå, skulle jag och de andra barnen i närheten bära vartenda kol till källargluggen, så
får ni vila under tiden.

Mannen såg sig förargad omkring och så på flickan. Men när han såg hennes vänliga ansikte, sade han:

»Kanske inte kräket förtjänade stryk, men jag var vid dåligt lynne i dag.» Så lade han ned piskan. Nu skyndade
de omkring-stående fram och hjälpte honom att skjuta på vagnen, och det gick i ett tag.

Ti, t

Guds godhet.

Kom, hör min vackra visa, som fågeln diktat har.

Guds godhet vill jag prisa i alla mina dar.Om Honom susar bäcken, om Honom talar skyn; i röda rosenhäcken
Han blomstrar för vår syn.

Och himlen är Hans höga,

Hans underbara hus; och stjärnan är Hans öga, och solen är Hans ljus.

Och vida världen glädes att Honom prisa få; och Gud är allestädes och här hos mig också.

Psalm för barn.

Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper hop mina händer; till Dig, o Gud, som är barnens vän, min håg och
tanke jag vänder.

Gott är att prisa och tacka Dig, och gärna vill jag det göra; jag vet det visst, att Du ser på mig och ej försmår att
mig höra.

Tack för allt gott, Du mig ständigt ger att känna, älska och äga; tack, gode Fader, för mycket mer, än jag kan
nämna och säga!Jag är en planta uti Din gård, för evigheten uppdragen; jag var knappt till, när i fadersvård av
Dig jag redan var tagen.

Så håll utöver mig än Din hand,

o Fader förutan like, och låt mig växa för livets land, som är Ditt himmelska rike!

Solen och nordan-vinden.

»Vem måntro är den starkaste av oss?» sade solen till nordanvinden. »Det måtte väl jag vara», brummade
nordanvinden, och så spände han ut sina tjocka kinder och blåste fram en sky för solens ansikte, och i detsamma
ryckte han upp två stora träd med rötterna. »Ja, låt oss försöka på», sade solen, i det hon tittade fram bakom skyn.
»Ser du den mannen där nere? Han har en käpp i handen och en kappa på sig. Den av oss, som kan få honom att
ta av sig kappan, måtte väl vara starkast?» — Ja, det tyckte nordanvinden också.

Nu började nordan vinden blåsa av alla krafter. Han susade och brusade, träden böjde sig nästan alldeles ned till
marken för den stränge herrn; dammet yrde i stora moln bortåt vägen, och vågorna sköto upp vita ryggar på sjön.
»Hu, vad det blir kallt», sade mannen och gveptein sig i sin kappa; ju mera det blåste, dess bättre svepte han
kappan om sig.

Till sist förmådde icke nordanvinden mera. Då kom solen fram. Hon sken så härligt; träden nickade och sade:
»Tack, du kära, varma sol!» De små böljorna blinkade och hoppade av glädje. Snart blev det för varmt för
mannen; han stod stilla, drog av sig kappan och tog den på armen.

»Kan du nu se, att man förmår mest med det goda?» sade solen.

Frukta Gud och älska fäderneslandet.



Barn, frukta Gud

i all din tid och lyd Hans bud och sök Hans frid!

Förutan det finns ingen ro, ej hopp, ej tro, ej dygd, ej vett.

Och älska varmt ditt fosterland, hur glömt, hur armt det syns ibland!

För det väx till, lev för dess rätt och dö för det, om Gud så vill!Vad skall du älska?

Mer än dig själv hav kärt ditt hem, din moders bön, din faders bud, men fosterlandet mer än dem och mer, långt
mer än allt, din Gud! 
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